CONGRESSO NACIONAL
47.a LEGISLATURA l.a SESSãO LEGISLATIVA

ANAIS DO SENADO
125. a A 140.a SESSõES

I
AN. SEN.

BRASíLIA

SENADO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ANAIS

P. 3407-3744

16/31 AGO. 1983

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXVIII- N• 095

QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1983

do Brasil e a República Federal da Alemanha, fundado
na reciprocidade de iilteresses e na liberdade do seu comércio exterior;
Reconhecendo que o intercâmbio bilateral de produtos deve ser acompanhado de um intercâmbio eficaz de
serviços;
Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiência
e regularidade dos transportes marítimos com tarifas de
frete- economicamente viáVeis,
Convêm- no que se segue:
ARTIGO I

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
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Sessão especial destinada a home~

nagear a mem6ria do Ministio H enrique de La Rocque !lime/da, exSenador da República.

Do Sr. Almir Pinto, pron:unciad_o na sessão de 15-8-8-3.Do Sr. João Calmon, pronunciado na sessão de 15-8-83~

CONGRESSO, NACIONAL
Fa~ saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 54, DE 1983
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marrtimo concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o _Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979.
Art. J9 ~aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo concluído entre o Governo da República

3 - ATOS DO PRESIDENTE
N~'s 92 a 94, de 1983
4 - MESA D!RETORA
5 - LIDERES E VICELlDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Federativa do Brasil e o Governo da República Federal
da Al~manha, em Brasília~ ·a 4 de abril de 1979. '
Aft. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
dáta de sua publicação.
Senado Feperal, 16 de agosto de 1983. -Senador Nilo
coelho, Presidente.
ACORDO SOBRE TRANSPORTE MARITIMO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E A REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

_A República Federativa do Brasil
e
A República Federal da Alemanha,
Desejando assegurar Q desenvolvimento harmonioso
do intercâmbio marítimo entre a República ·Feperativa

Para os efeitos- dO preSente Acordo:
I. Entende-se pela expressão "navio da Parte Contratante" qualquer navio de bandeira dessa parte, em conformidade com a sua legislação. Entretanto, essa expressão não abrange:
a) navios de guerra;
b) outros navios armados por uma tripulação pertencente à Marinha das Forças Armadas Nacionais;
c) navios de pesquisas executando as atividades correspondentes; e
d) barcos de pesca,
2. A çxpressão "membro da _tripulação do navio"
refere-se ao capitãõ e a uma pessoa, que esteja incumbida de funções ou serviços de bordo durante uma viagem,
munida de um documento de identidade referido no artigo VII e cujo nome esteja incluído no rol de equipagem
do navio.
ARTIGO II
Os navios de cada Parte Contratante têm o direito
de trafegar entre os portos de ambas as partes Contratantes, abertos ao comércio iil.ternacional, e de transportar passageiros e mercadorias entre ambas as partes Contratantes, ou entre uma delas e terceiros países, respeitados os acordos concluídos com esses terceiros países.
2. ____ N avias, que portem a bandeira de terceiros países
e sejam afretados por empresas de navegação marítima
-de uma das Partes Contratantes, também poderão participar dos transportes referidos, gozando das mesmas regalias como se portassem a bandeira de uma das partes
Contratantes.
I.

ARTIGO lli

1. As_.P_artes Contratantes prestarão toda assistência
possível ao desenvolvimento da navegação mercante entre seus países e se absterão de qualquer ação que possa
causar prejuízo ~o desenvolvimento normal da_t~vre navegação_}Tlcrcaote internacional e ·a-participação das empresas de navegação lnarítima das partes Contratantes
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no transporte marítimo entre ambos os países, bem
como entre estes e terceiros paíSes.
2. As Partes contratantes concordam, em particular,
no que se segue:
a) promover a partiCipação, com igualdade de direitos e vantagens recíprocas, dos navios das empresas de
navegação marítíma das partes Contratantes e dos navios referidos no item 2 do Artigo II, no transporte da __
carga resultante do inte_rcâmbio comercial entre ambos __
os países; e
b) promover a cooperação efetíva enTre as autorida-.
des responsáveis pela Marinha Mercante de ambos paises e entre as respectivas empresas de navegação ma"rítima, com a finalidade de atingir a melho_r implementação
possível do_ presente Acordo.
ARTIGO IV
I. Cada Parte Contratante concederá aos navios da_
outra Parte Contratante, em seus portos e águas territoriais, na base de reciprocidade, o mesmo tratamento que
concede a seus própriOs navios empregados em transportes internacionais no tocante ao acesso aos portos e sua
utilização, à distribuição de_lugar no cais, ao embarque e
desembarque de mercadorias e passageiros, ao pagamento de taxas, taxas portuárias e outros.
2. As disposições cOntidas nçdtem 1 do presente Artigo não se aplicarão:_
a) ao comércio marítimO de cabotagem, aos serviços
da "salvatage", reboque e outros serviços portuários
que, de acordo com a legislação de cada país, sejam reservados às suas próprias empresas, companhias e cidadãos;
b) aos regulamentos de praticagem obrigatória :Para
naVios estrangeiroS; e ·
c) aos regulamentos referentes à admissãO e estada
de .cidadãos estrangeiros.

ARTIGO V
As Partes Contratantes tomarão, nos limites de sua legislação e regulamentos "pó"rtüã"rlciS,-todas as medidas necessárias para facilitar e incrementar os 1fanspoftes
marítimos, para impedir demoras desnecessárias dos na~
vias e para acelerar·e sfmplifiC<ir, "tanto quanto poss[vel,
o atendimento· de formalidades alfandegárias e outras
em vigOr ·nas portos.
ARTIGO VI
Os documentos sobre a nacionalidade dos navios,
os certificados de ..arqueação, e outros documentos de
bordo expedidos ou reconhecidos por uma das partes
Contratantes,- s.erão também reconhecidos pela outra
parte.
2. Os navios de cada Parte. Contratante, proVidos de
certiftcado de arqueação devidamf::nte emitido, serão __dispensados .de nova medição. nos portos da outra Parte ..
Esses documentos servirão de base para o cálculo de todas as taxas portuárias.
l.

ARTIGO VII
Cada Parte Contratante aceitará e.reconheçerã·os do~
cumentos de identidade do capitão e dos membros da tri~
pulação dos naviQS, emitidos pelas autoridades da outra
parte Contratante. Tais documentos são, no que cncer:ne
à República Federativa .do Brasil, a Caderneta de lns~
crição e Registro, emitida pelas Capita.nias do_s PàrtoSDiretoria de Porto.s e Costas (D.P.C) -:- M.inistl;riQ _da
Marinha do Brasil e, no que concern~_à_ República Fede~
ral da Alemanha, par<~ o capitãO, o passaporte~ e pa·ra os
membros da tripulação, o "Seefahrtsbuch", expedido
por um Serviço Estadual de Recrutamento de Marin~~i~
ros (.. Seemannsamt").

ARTIGO VIII
1. As pessoas detentoras dos documentos de identi~
dade referidos no Artigo VII que figurem no rol de equipagem e· na relação apresentada ás autoridades do porto,
poderão descer à terra e movimentar-se livremente no
porto, onde o ti aVio permaneça, e na .comUnidade à qual
pertença o porto, em conformidade com a legislação e os
regulamentos pertinentes em vigor no respectivo país. O
mesmo valerá, quando um tríp"ulante deixar seu navio
p-ara embarcar como membro da tripulação num outro
na vi o cl"a meslna ba.ndeirã ··-2. As autoridades ..compétenteS da respectiva Pa~te
Contratante permitirão a um membro da .tripulação que,
no território de uma das Partes Contratantes, por motivo de doe_n_ça, tenha_ s_íc_lo internado em um hospital, a
-Perma-nência pelo prazo necessário à recuperação -da
saúde.

ARTIGO IX
As Partes Contrantantes se r:~servam o direito 4~ inter-_
ditar a entrada: em seu território, às pessoas possuidoras
de documentos de identidade marítima, conforme m·en:cionado no Artigo VII, que sejam julgadas indesejheis.
ARTIGO X
Cada_ Parte Contratante concederá à.s.ernpresas de naVegação. marítima da outra Parte Contratante o direito
de aplicar, no seu território, os rendimentos oriundos de
serviços de navegação marítima, em pagamentos relacionados com a navegação marítima, ou de transferi-los ao
exterior.
ARTIGO XI
Os navios e os membros da tripulação de urría das partes Contratantes deverão, durante sua permanência em
- âguas te~ritoriais, interiores e portos da outra Parte Contratante, observar-sua legislação e seus regulamentos
pertinentes.
ARTIGO XII
L

Se um navio de uma. das. Partes Co.nt.r.atantes nau-

fragar, encalhar ou sofier· qu"alquer avaria na costa da
outra Parte Contrantante, ou se encçmtrar em perig~? nas
águas territoriais da outra Parte Contr~;~.tante devido a
outros fatores, as autoridades competentes da outra Pa.r- _
te Contratante concordam em conced_e.r .ao Capitão, aos
membros da tripulação, aos passageiros, assim como ao.
navio e seu carregamento, a mesma proteção e assistênCia que Seja dispensada a um navio portando sua própria
bandeira,
2. Quando um nãvio tiver sofrido acidente ou avaria,
as-Partes Contrat~ntes. concordam em não sujeitá-lo à
cobrança de direitos aduaneiros que incidem sobre a importação, impostos ou outros graVaiti.es de <iualquer natureza, soi:)re a carga,_ equipamentos, materiais, provisões e outros pertences do_ navio, desde que não sejam
destinados ao uso ou consumo no território da outra
parte .C~intratante.
3. Nenhuma das disposições contidas no item 2 deste
Artigo exclui a aplicação das leis e reg!Jlamentos das partes Contratantes com relação ao .armazenamento temporário de mercadorias.
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menta de navios das Partes Contratantes e _as respectivas
condições de transporte.
2. Cada uma das Partes Contratantes poderá propor
consultas entre as Autoridades Marítimas competentes;
essas consultas deverão ser iniciadas dentro do prazo de
90 dias, a contar da data da notificação da proposta. _
3. As Partes Contratantes covêm em solucionar as
questões., objeto das consultas, segundo o princípio de
igualdade de direitos e da vantagem recíproca.

4. Para os fins do presente Acordo, as Autoridades
Marítimas competentes são: no caso da República Federativa dq Brasil, a Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNAAM; no caso da República Feçleral da Alemanha, o Ministro Fep.eral dos Transportes.
ARTIGO XIV
l. Este Acordo não afeta outros acordos internacionais concluídos pelas Partes Contratantes.
2. ~ Com a entrada em vigor deste Acordo, deixarã de
vigorar o Protocolo sobre Transporte Marítimo, con- cluído entre o Govertio da República Federativa doBrasil e o Governo da República FeP.eral da Alemanha em
30 de novembro de 1963.

·ARTIGO XV
O presente Acordo apticar-se-â também ao "Land"
Berlim, desde que OGoverno da República Fefieral da
Alemanha não apresente ao Governo da República Federativa do Brasil declaração em contrário, dentro dos
três meses após a entrada em vigor do presente Acordo.
ARTIGO XVI
O presente Acordo serâ ratific::ido e os instrumen.:::.
tos de ratificação serão trocados tão logo seja possível.
2..,... O presente Acordo entrará em vigor um mês após
a troca dos instrumentos de ratificação.
I -

3- O presente Acordo permanecerâ em vigor até que
uma das Partes Contratantes o denuncie, mediante notificação prévia de seis meses.
Feito em Brasília, aos 4 dias do mês de abril de 1979,
em dois exemplares, cada um nos idiomas português e
alemão, sendo ambos __textos igualmente válidos.
Pela República Federativa do Brasil:
Rainiro Saraiva Guerre(ro
Pela República Federal da Alemanha:
Perer Hermes.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos d.o art. 44, .inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federa.!, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1983
A~rova o texto do Acordo de Cooperação celebra~
do entre .o Gov_e..ruo da República Federativa do Brasll
e o Governo da República Argentina para o Desenvol~
vimento e a Aplicação dos Usos Paciflcos da Energia
NUclear, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.

Art. I~' É aprovado o texto do Acordo de Coope~
ração celebrado entre o Governo da República Federati~
1~ _.Para..alcançar os objetivos mencionados no Artigo
III, item 2, letra b, e para facilitar a, aplicação deste
Acordo, as Partes Contratantes realizarão consultas. As
consultas poderão também servir para ahalisãr ã aplicação deste Acordo e. t{!rná-_la mais eficãi oü.para examinar questões de mútuo interesse,- como o a~rovcita-

va do Brasil e o Governo da República Areentina para o
P.esenVolVlrqento e Aplicação dos l 1. ·.;~ Pacíficos da
Energia Nuclear, em Buenos Aifes, a 17.: · •Rio de 1980.

a

Art~ 21' ·EslC DeCr~to Lcgblai.ivo Cll\r8 -.;m vigor na
diú.8. dC s·ua publicação.
seriado ·Federal, 16 de agosto de !983.- Senador Nilo
Coel!Jo, Presidente.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVER·
NODA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA ARGENTINA PARA O DESENVOLVIMENTO
E A APLICAÇÃO DOS USOS PACIFICOS .
DA ENERGIA NUCLEAR
O Governo da República-Fedei-ativa do B'rasil e o Governo da República Argentina,
Inspirados pela tradicional amizade entre os seus povos e pelo desejo permanente de ampliar a cooperação
que anima seus Governos~
Conscientes do direito de todos os países ao desenvolvimento e à utilização da energi"a riuclear para fins pacífi-

cos e, igualmente, ao domínio da tecnologia necessária
para esse fim;
Tendo presente que o desenvolvimento da energia nuclear· para fins pacíficos cOnstitiií"Uiii eiCinento fundamental para promover o desenvolviemnto econômico e
social de seus povos;
Tendo presente os esforços que ambas as nações estão
realizando a fim de incorporar a energia nuclear ao serviço de suas necessidades de desenvolvimento econômico
e social;
Persuadidos de que a cooperação na utilização da
energia nuclear para fins pacíficos poderá contribuir
para o desenvolvimento da Amêrica Latina; ·
Conveilcidos da necessidade de impedir a proliferação
de armas nucleares através de medidas não discriminatórias que imponham restrições com vistas a obter o desarmamento nuclear e completo sob estrito controle internacional;
Levando em conta os objetivos do Tratado para Proscrição das Armas Nucleares na América Latina, Tratado
de Tlatelolco;
Levando igualmente em conta o Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica assinado nesta mesma data;
Decidiram celebrar o presente Acordo de Cooperação
para o Desenvolvimento e a·Apiíc3.Ção dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear:
ARTIGO I
As Partes cooperarão para o desenvolvimento e a aplícação dos usos pacíficos da energia nuclear, de acordo
com as necessidades e prioridades de seus respectivos
programas nucleares nacionais e levando em conta os
compromissos iriternacionais assUmidos pelas Partes.
ARTIGO II

-·

As Partes poderão designar os órgãos competentes
respectivos para executar a cooperação prevista no presente Acordo.
ARTIGO III
1. A cooperação prevista será desenvolvida nos seguintes campos:
a) pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de reatares de pesquisa e de potência, incluindo ceri.Úais nucleares;

b) ciclo do combustível nuclear, incluindo a pros-

pecção e exploração de minerais nucleares e a fabricação
de elementos combustíveis;
c) produção industriil.l de materiais e equipalneiltos e ·
prestação de serviços;
d) produção de radioisótop"os e sua aplicações;
e) proteção radiológica e segurança nuclear;
f) proteção física do-material nuclear;
g) pesquisa básica e aplicada relativa aos usos pacíficos da energia nuclear;
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h) outros aspectos científicos e tecnológicos referentes ao uso pacífico da energia nuclear que as Pa~es considerein ·d·e interesse mútuo.

2. A cooperação nos campõs assina.J3dos em 1. Será
realizada através de:
ã:) àSSiStêilcia recfprOCã. pata ·a forffiâÇã"O e capacitação de pessoal científico e técnico;
b) intercâmbio de técnicos;
c} intercânibio de professores para cursos e seminários;
d) bolsas de estudo;
e) consultas recíprocas sobre problemas científicos e tecnológicos;
f) formação de grupos mistos de trabalho para á rea. !ização de estudos e projetas concretos de pesquisa
científica e desenvolvimento tecnológico;
g) fÓrnecimento recíproco de equipamentos, materiais e serViÇos ·relativos aoS campos 3.ssinalados anteriormente;
h) intercâmbio de informações relativas aos campos
assinalados anteriormente;
i) outras- formas de trabalho que sejam acordadas segundo o Artigo IV.

ARTIGO VIII
As Partes se comprometem a cooperar mutuamente
para o desenvolvimento de projetas conjuntos que se
realizem no âmbíto da aplicação do presente Acordo, facilitando em todo o possível a colaboração que em tais
projetas poSsa caber a outras ínstituições ou órgãos
públicos ou privados dos respectivos países.

ARTIGO IX
As Partes manterão consultas a respeito de situações
de interesse comum que sejam suscitadas no âmbito internacional com relação à aplicação da energia nuclear
para fins pacíficos, com objetivo de coordenar suas posições quando tal for aconselhável.
ARTIGO X
As Partes atuarão de modo que as diferenças de opinião que possam surgir a respeito da interpretação e aplicação do presente Acordo sejam resolvidas por via diplomática.
ARTIGO XI

ARTIGO IV
A fim de dar cumprimento à colaboração prevista
no presente Acordo, os órgãos competentes designados
por cada uma das Partes celebrarão .Convênios de Aplicação nos quais serão estabelecidas as condiÇões e modalidades específicas da cooperação, incluindo a realização
de reuniões técnicas mistas para estuâo e avaliação de
programas. Outrossim, os órgãos competentes de cada
-uma das Partes poderão criar entidades conjuntas que tenham por objetivo a condução técriica e económica dos
programas. e projetas acordados, promovendo, quando
conveníerlti,_a_PartiCipação de pessoas jurídicas de direito privado nessas entidades.
ARTIGO V
As Partes poderão utilizar livremente toda a informação intercambiada em virtude do presente Acordo,.
exceto naqueles casa·s em que a Pàrte que forneceu a informação haja estabelecido condições ou reservas a respeito do seu uso ou difusão. Se a informação intefcambiada estiver protegida por patentes registradas em qualquer das Partes, os termos e condições para o seu uso e
difusão serão sujeitos à legislação ordinária.
ARTIGO VI
As partes facilitarão o fornecimento recíproco, mediante transferência, empréstimo, arrendamento e venda, de materi.ais nUcleares, equipame1;1tos e serviços necessãrios para a realiZação dos programas conjuntos e de
seus programas nacionais de desenvolvimento no campo
da· utilízação da energia atômica para fins pacíficos, ficando essas operações, em todos os casos, sujeitas às disposições-legais vigentes na República Federativa doBrasil e na ~epública Argentina.
ARTIGO VIl

L- Qualquer n:taterial ou equipamento fornecido por
uma das Partes à outra, ou qualquer material derivado
d~ uso daqlJele material ou_ utiliU!dO em um equipamento fornecído em virtude deste Acordo só poderá ser utilizãdo para fiils pacíficoS. As Partes manterão consultas
sobre a aplicação· de"- procedimentos de salvaguardas
para materiais ou equipamentos forn~dos JJO Âmbiio
do presente Acordo.
2. A fim de aplicar" os procedimentos de salvaguardas referidos no. parágrafo I, as Partes celebrarão com a
Agência Internãcional de Energia AtómiCa, quando for
-o· ca·so; os acordos de salvaguardas correspondentes.

1. O presente Acordo entrará em vigor na data em
que for efetuada a troca dos instrumentos de ratificação,
que será realizada em Brasília, e terá uma vigência inicial
de dez anos e prorrogar-se-á automaticamente por períodos sucessivos de dois anos, salvo se seis meses antes do
vencimento- de qualquer desses períodos uma Parte notificar à outra sua intenção de não renová-lo.
2. O término do presente Acordo não afetará a continuação da execução dos Convênios de Aplicação que
tenham sido concluídos de acordo com o disposto no Artigo IV.
3. O presente A-cordo será aplicado Provisoriamente
a partir da data de sua assinatura, dentro do limite de
competência das autoridades responsáveis por sua aplicação.
Feito em Buen-os Aires, aos dezessete dias do mês de
maio de 198o,·em dois exemplares originais, nos idiomas
português e espanhol, sendo ambos ignalmente autênticos.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL:
Ramiro Saraiva Guerreiro
PELO GOVERNO DA REPúBLICA ARGENTINA:
Carlos W. Pastor

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 56, DE !983
Aprova o texto do Tratado de Delimitação Marrtima concluído entre o Governo da República Federativa do BrasH e a República Francesa, em Paris, a 30
de janeiro de 1981.

e

Art: l9
aprovado o texto do Tratado de Delimitação Marítima concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasii e a República Francesa, em Paris, a
30 de abril de 1981.
ArL 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de agosto de 1983. -Senador Nilo
Coelho, Presidente.
TRATADO DE DELIMITAÇÃO MARITIMA
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E A REPúBLICA FRANCESA
O Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor João Baptista de Oliveíra Figueiredo, o Presidente
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da República Francesa, Senhor Valéry Giscard d'Estaing,
Desejosos de favorecer o mais amplo desenvolvimenfo
possível das relações de amizade e boa vizinhança existentes entre seus países,
Conscientes da necessidade de estabelecer, de maneira
precisa, a linha de delimitação marítima, inclusive a da
plataforma continental, entre a República Federativa do
Brasil e a República Francesa, ao largo do Departamento da Guiana,
Baseados nas normas e princípios do direito Tnternacional aplicâveis à matéria e levando em conta os trabalhos da III Conferência das Nações Unidas sobre o Di-_
n!ito do Mar,
Tendo presente o disposto no Tratado de Utrecht, de
II de abril de 1713, na sentença arbitral do Conselho Federal Suíço, de 19 de dezembro de 1900, e sua aplicação,
tal como efetuada pela Comissão Mista BrasileiroFrancesa Demarcadora de Limites,
Como decorrência das negociações que se realizaram
em Paris, de 24 a_28 de setembro de 1979, e em Brasflia,
de 19 a 23 de janeiro de 1981,
Resolveram concluir o presente Tratado, e, com esse
objetivo, designaram:
O Presidente da República Federativa do Brasil, o Senhor Embaíxador Ramiro Saraiva· Guerreiro, Ministro
de Estado das Relações Exteriores;
O Presidente da República Francesa, o Senhor Embaixador Jean François-Poncet, Ministro dos Negócios Estrangeiros;
Os quais convieram nas seguintes disposições:

ARTIGO I
A linha de delimitação marítima, inclusive a da
plataforma continental, entre a República Federativa do
Brasil e a República Francesa, ao largo do Departamento da Gl.iíã.n-a, fica determinada pela linha loxodrômica
que tem o azimute verdadeiro de quarenta e um graus e
trinta minutos sexagesimais, partindo do ponto definido
pelas coordenadas de latitude quatro graus, trinta minutos e cinco décimos norte e de longitude cinqUenta e um
graus, trinta e oito minutos e dois décimos oeste. Esse
azimute e essas coordenadas são referidas ao _sistema
geodésico brasileiro.
I.

2. Esse sistema geodésico foi o empregãdõ -nã ·elaboração da Carta Náutica bra_sileira denl' 110, !•edição, de
27 de abril de 1979, que fõi utilizada durante os trabalhos da VI Conferência da ComíssãQ- Mist<!_ BrasileiroFrancesa Demarcadora de Limites.
3. O ponto de partida definido no presente Artigo é a
intersecção da fronteira na Baía do Oiapoque, froriieifã
estabelecida por ocasião da V Conferência dã-Comls_são
Mista, e da linha de fechamento dessa baía estabelecida
durante a VI Conferência da menCionada Comissão Mis-

ta.
ARTIGO ll
Qualquer controvérsia que possa surgír entfe as Partes
a respeito da interpretaÇão ou da aplicação do presente
Tratado serã solucionada pelos meios pacíficos reconhecidos pelo Direito Internacional.
ARTIGO lU
O presente Tratado entrará em vigor no dia da troca
dos instrumentos de ratificaÇão.
Em te do quê, os abaixo assinados firmam e selam o
presente Tratado.
Feito em Paris, aos 30 de janeiro de 1981, em dois
exemplares originais, cada um em língua portuguesa e
francesa, os dois textos fazendo igualmente fé. Pela República Federativa do Brasil: (Ramiro Saraiva Guerreiro)
-Pela República Francesa: (Jean Françols-Poncet).
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Ata da 125• Sessão,
em 16 de agosto de 1983
1• Sessão Legislativ_a Ordinária
da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice MichUes - Fábio Lucena -_Raimundo _farenteOdacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio OueiroS - Alexandre Costa -:__ José Sarney Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto -José
Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Mar_tins filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema_- Marco Maciel- Nilo
Coelho - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante Lourival Baptista - Passos Pôrto --=- Jutahy Magalhães
- Lutz Viana- João Calmon- José rgnácio- Moacyr Dalla- Nelson CarneirO- Itamar Franco- Alfredo Campos - Severo Gomes - Henrique Santillo Gastão Müller - Saldanl;la Derzi - Affonso Camargo
-Alvaro-Dias....:..._ Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli - Octavió Cardoso.

O BR PRÉSIDENTE (Nilo Coelho) - Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão especial do Senado Federal
que, em atendimento do requerimento do nobre Senador
Alexandre Costa, destina-se a homenagear a memória do
ilustre Min-ísfio Henrique de La Rocque Almeida, exSenador da República.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis_curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados e ilustres familiares de nosso inesquecível homenageado.
Nesta Casa, preciso dizer, nosso convívio não_ foi longo; mau discípulo, ainda assim consegui aprender com
ele algo sobre o sentido mais profundo da humildade do
ser humano.
Quem acompanhou os pronunciamentos-e a brilhante
atuação parlamentar do Senador Henrique de La Rocque, não demoraria em chegar à conclusão de que nada
--seria capaz de contrapor-se às suas convicções íntimas.
O que nele mais me impressionou foi a sua_sinceridade
total, em perfeita ligação com uma escrupulosa retidãO
- de carãter e serenidade, capaz de converter em constrangimento a defesa de idéias que não traduzissem seu pensamento e sua convicç;io.
Henrique de La Rocque era assím com uma consciência severa e inflexível, impossível de ser dobrada, mesmo
diante dos sofrimentos inevitáv-eiS, da fatalidade de sua
doença incurável.
Para Henrique de La Rocque, a política era, sobretudo, o mais profundo desempenho de sua consciência.
Durante quase 30 anos abraçou-a, revelando um interesse superior e uma dedicação exemplar.
Suas noras políticas, seus escritos e seus pronunciamentos, sua prática politica, enfim; estão presos a acontecimentos importantes da atribulada vida_ institucio~al
brasileira. Já em seu leito de hospital, atacado pela
doença que o tiraria três anos depois do nosso convívio,
escrevia ao Senador Alexandre Costa e pedia que figurasse nos anais desta Casa, a sua "apreciação meditada
sobre a anistia". Foi uma sessão em que se dissiparam
cons_tr_agimentos, na medida em que o Senador Alexandre- Costa transmitia aos Senadores o pensamento de
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Hehrique de La Rocque sobre esta importante_ questão.
Não houve sequer uma palavra de desagravo por parte
de todas as bancadas presentes, mas sim elogios à figura
de um homem que mesmo condenado à morte ainda reunia forças para demonstrar o quanto valia a pena lutar
pela liberdade e pela dignidade do ser humano.
Defeilsor da democracia e inimigo das ir(juStiças, por
muitas vezes o Senador Henrique de La Rocque percorreu os tribunais do arbítrio em defesa de estudantes, de
pessoas persegúidas, de cidadãos brasileiros perseguidos
e de outras dessa que sofriam nas prisões os horwres da
tortura.
Em 1975, já na fase decadente do chamado "milagre
brasileiro'\ ele assim se pronunciara desta tribuna, arespeito da atitude cor:ljosa assumida pelo honrado_ M_inistr()-Aiiomar Baleeiro, afastado do Supremo ·pela força
-do ãUtoritarismo: "Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
crença _e a fé são mais importantes do que a vitória e o
sucesso. Só os convictos vencem com o intãcto da Ie e o
imperecível da crença. A transigência não é palavra que
se pronuncie na busca do ideal perquirido.
Esta linha de_ raciocínio continuava o Senador - me
vem à mente porque vou falar de quem venceu de pé, não
se curvando jamais à prepotência e ao arbftrio dos pode~osos. Refiro-me a Aliomar Baleeiro. Deu-se à pátria na
incorporação de sua história, quC conservará dele a
lembrança viva de um exemplo. Homens tais são recordados pela terra inteira".

_Em 1977, também da tribuna desta Casa, enaltecia a
volta do exílio do grande poeta Thiago de Mello e afirmava ainda do alto da tribuna: ..A pátria é de todos".
Em 1980, mesmo doente, deixava esta Casa para assumir, com a mesma desenvoltura com que honrou o Senado Federal e as atividades políticas de nosso País, a cadeira de Ministro do Tribunal de Contas da União. Em
1982, morria Henrique de La Rocque, deixando atrás de
- si uma trajetória admirável_de_ incessante defesa dos direitos humanos.
Homem nordestino, nunca se ufanou da apologia da
grandezã do Brasil C'd.ntada em versos e trovas numa época em que se constituía num grave crime contra a Segurança Nacional não se repetir em coro: "Ninguém segura
este país". Como maranhense, conheceu de perto os quadros da vida rural e os bairros miseráveis das cidades do
seu Estado. Falava corajosamente de uma miséria que
não precisava encontrar nos livros, pois convivfa com ela
nas andanças_que fazia. O ufailismõ para um humanista
como ele era, pois, uma forma de alienação, uma maneira de manter intactas as estruturas de um Estado da injustiça -e com ísto ele não concordava. Enquanto via a
crueza do subdesenvolvimento ao seu redor, a propaganda do regime prOSseS:uia entUsiasticamente, p-rocurando
em vão sufocar os gritos dos oprimidos explorados nos
grandes latifúndios, as argruras dos retirantes da seca
nordestina nas frentes avançadas de trabalho no Norte, a
promiscuidade das favelas que se multiplicavam na periferia dos grandes centros urbanos e o suptfcio dos patriotas nas prisões sinistras dos DOI-CODr e DOPS.
Este era infelizmente o espetáculo que se apresentava
aos olhos e aos ouvidos do Senador Henrique de La
Rocque bem como de todos os brasileiros nos últimos
-arios de sua atuação pOlítica. NO momento em qu-e contribuia para tornar mais abrangente o projeto de anistia,
-para minorar o sofrimento dos perseguidos a sociedade
quase inteira, apesar da resistência que impunha, ainda
permanecia esmagada pelo peso formidável do Estado_
repressivo.
Este homem público falava, portanto, a linguagem do
parlamentar dedicado e do humanista integral. .Sua presença e lucidez valiam por uma novidade nos quadros de
nossa vida política, pois falava uma linguagem diferente
dos incautos, dos omissos e dos covardes. Henrique de
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La Rocque falava a linguagem do Direito, da Democracia e da Liberdade. Com ele aprendemos muitas coisas.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srs. Deputados, família de Henrique de La Rocque, minhas Senhoras e meus Senhores:
A admiração, como o amor, pode Süi'gir à Pl-imeif-a
vista. Permitirão V. Ex's que comece por relembrar
aquela noite, já distante, na redação do Jornal do Brasil,
quando Múcio Leão anunciou seu desejo de desfazer~se
de um dos três imóveis, que prometera comprar em um
edificio de Copacabana. Pequeno apartamento de sala e
quarto, divisando em linha -obUqüa o mar cspojando-se
. na praia. Antes de transferi-lo a terceiros, dava preferência aos companheiros de trabalho, pelo preço que acertara adquirir. Oítenta e cinco contos de rêis, sendo oitenta
de finandamento bancáriO Pela Tabcía-1,-ríC:e. Menos de
uma hora depois eu jã considerava realizado o Sonho~
tantas vezes sonhado da casa própria. Mas, para meus
sempre modestos recursos, as prestações ainda eram elevadas. Foi então que, se-m qualquer intermediário ourecomendação, procurei o presidente do Instituto dOs Comerciârios, que abrira uma carteira para jOrnalistas.
Henrique de La Rocque Almeida recebeu-me como a um
velho amigo, com a cordialidade que haveria de marcar
toda sua vida. E daquele encontro inicial nasceu uma
amizade que o decorrer do tempo apenas consolidaria e
a convivência: parlamentar tornaria fraterna. Se- nenl
sempre militamos nas mesmas hostes partidárias, nossos
passos. numa e noutra Casa do Congresso, geralmente
correram paralelos, quando não palmilhando a mesma
rota. Integramos, na Câmara- dos Deputados, a Coinissão Especial incumbida de estudar a ajuda da União aos
Estados necessitados de assegurar justa reniuõ.eração 3.
seus juízes. Aqui participamOs durante _anos dos trabalhos das Comissões de Constituição e Justiçá,-- que ele
presidiu, e da de Legislação Social,"-cuja Presidêitciã exer~
ci por um biênio. Partilhamos das responsabilidades de
integrar a direção do Instituto de Previdência d-Os Congressistas. E quando cheguei ao hospital,
São Pa"ulo,
para viver dias de incerteza no meSmO andar onde ele estivera, encontrei em seu louvor um coro uníssono devozes, dos rnêdicos altamente credericiadoS ios serVi:fltesmais modestos, que de todos La Rocque, incorrigível
perdulário de afeições, se fizera amigo, e todos pêôialn a
Deus por seu duradouro restabelecim--ento. E rezamos,
ele antes, eu pouco depois, na capela oride Nossa Senhora das Graças recolhe súpCicas e gratidões.
Ninguém-mais do-que ele c-umpriu o mandamento divino: ••Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si inesmo". E não será eXagero afirmar qUe eie
amou ao próximo mais do que a si mesmo. Não houve
angústia que não tentasse ffiinorar, nem inquietude qUe não quisesse extínguir. Não houve aflito qUe não tranqüilizasse e pedinte a quem não atendesse. NãO hOuve
dia em que não transformasse em esperança algum desespero, nem dia houve em que não semeasse afetos e
alegrias. Ele era instrinsecameiite bom, acima de crenças,
paixões, inimizades, ideologiã:s. ô amor aos semelhantes
fê-lo advogado atento e sem estrépito, solicitador contumaz e respeitoso, intermediário afável e livre de canseiras. Sem mandato e sem honorários, foi, despido de alarde, a voz e a reivindicação junto a inquisidores, acU-Sadores e juízes, de muitos que, em meio às trevas do arbítrio,
buscavam sua prestimosa interfáêncla. Não o desmerece, antes o exalta, o haver exercido, nas horas amargas
da intolerância, ã interisa e somente possível advocacia
auricular. lmpelfam-no os dramas humanos, e era sua
visceral bondade que o fazia defensor gratuito de quan-

em

tos, no exílio ou nas prisões, ansiavam põr fi6erdade,-às
vezes até por uma visita da família ou um banho de sol.
E de tal forma se conduziu, com tanta lisura e probidade,
que todos o acolhiam e, se nem sempre o atenderam, jamais deixaram de admirá-lo e querê-lo. E talvez por ter
amadO rilãis a:os outrOs que a si mesmo acabou por se
descuidar da própria saúde, preéipitando, quem sabe, o
desfecho de tão nobre vida. Neste dar-se aos outros sem
pensar em si, La Rocque lembra ao Cura D' Ars, que os
católicos, como ele, fiéis atê ao derradeiro ·instante, recordaram precisamente há uma semana.
Pascil, ao distinguir do coração duro o coração tenro,
sensível, acentuava que neste os interesses, as preocupações do próximo entravam facilmerite, ou sejam todos
- os sentimentos que a razão quer se tenha uns pelos outros em circUnstâncias Semelhantes; que se alegre quando
é necessârio alegrar--se e que_ se aflija quando é preciso
afligir-se. Ao recordar esse pensamerito do irmão, Madame Périer esáeveu: ..:..... '"Mas ele ajuntava que a bondade
não pode ser perfeita senão quando a razão ê iluminada
pela fé e nos faz agir pelas regras da caridade". Parecia
sintetiza-i- ã passagem de La Rocque por esfe mulldo,
-onde a fê-iriabalável e a solidariedade humana foram os
sóls que o acompanharam do nascimento ao túrilulo.
No diálogo que Rafael Marquez esculpiu em verso, a
- -vida retruca à morte:
~·En

-

mi reino feliz ni se te nombra,

Vo- impongo mi poder en lo diverso
y em mi _altivez, que llena el Universo,
tu estás bajo mis pies como una alfombra".

O Sr. Saldanha Derzi aparte"?

V, Ex' dâ licença para um

Quarta-feira 17

3411

Como viveu soniãndo~ unindO, aproximando as in~
fluências do bem, hoje, nesta hora, aqui nos reunimos, a
muitos dos seus familiiues e amigos, na reverência que o
Senado da República, reconhecido, presta à sua memória.
Est_a é uma Casa_ democrâtica: hã unanimidade e há
Há quem discorde de reuniões como esta.

discordân~ia.

A Presidência concorda com estas reuniões. Nós exalta- mos o homem público. Estamos hoje, aqui, fazendo
aquilo que Otávio Marigabeira dii:ía: "Maldito o homem
público que morre pobre, bendito e grandioso o homem
público que morre para exaltaf a sua vida de profissional
de homem público". ~ o que nós estamos fazendo neste
instante.
O Seriador Henrique de La Rocque foi uma destas
perdas prematuras e irreparáveis para a vida pública brasileira, onde deixou indelêvel e imaculado o rastro lumi~
noso de sua inteligência, dedicação, sabedoria e total disponibilidade às causas do bem-estar social e do bem comum.
Para ele todos os dias da semana eram iguais, em seu
sacerdócio de semeador do bem, sempre guiado, como jâ
se disse, pelo seu coração magnânimo e caridoso.
La Rocque reunia com humildade duas virtudes singu_lares, a símplic_icl_~de e a erudição. Era um homem ex~
traordinariamente culto, siniples e eficiente. Aliava, admiravelmente, a sabedoria e a grandeza.
No oceano tempestuoso da política, raros são os paralamentares_que conseguiram, como ele, manter sete legislaturas, consecutivas a Preferência de seus concidadãos
no elevado e difícil mister de representá-los no parlamen-

to.

~a Rocque foi por cinco mandatos consecutivos Deputado Federal e, a partir de 1974, Sellador pelo seu Estado natal, o Maranhão, que nos tem dado tantos repreo sr. Saldanha Derzi __: NObre Senador Nelson Car~
sentantes ilustres.
Henrique de La Rocqu_e tinha o dom invulgar de en!lWo, fui amigo de Henriqu~ de La ~ocque durante 28
aõos. ReafiilCnte, não conheci outra figura humana igual
grandecer e nobilitar tudo que merecia sua atenção e o
seu trabalho. Honrou todos os postos que exerceu; desde
ao_ ek-Minístro Henrique de La Rocque. Ele era um hoo d~.$imples funcionário do Ministério da Fa;z:enda ao de
~em si?"Ipl~s, humilde, um ~or~em _bom e que se des__Presidente do antigo JAPC, desde os mandatos na CâdObfãva pelos amigoS, que tinha prazer enl servir aos
ainigos, um homem de alto espírito público, uma figura
mara dos Deputados ao de Senador, culminando com a
unaqifi!id~açle que o intr!)duziu laureado na Corte SuprehuiDan~ rara,. das mais ra~as que ~nheci. Levare~os
muitos-anos at~-Conhêêer um outro homem com as qUama de Contas do País.
Desde advogado dos aflitos e oprimidos aos cargos de
li~_ades de Henrique de La Rocque.
benemerência e _serviço social, como o de Presidente do
O SR. NELSON CARNEIRO- Ci-eiO, ao ãgradecer
IAPC e Presidente da Campanha Nacional de Escolas da
o-aparte de V. Ex•, que este é o pensamento unânime de
Corrlunidade.
qoãntos conheceram e privaram com o nosso saudoso
Tudo o fez com amor, deixando a todos nós e às geCom]Jaiiheiro He:hi'ique de- La Rocque.
ra!;(Ões vindouras o estímulo edificante de seu exemplo.
A morte ainda uma vez não venceu. Henrique de La __ Um paradigma para os iniciados e inidantes na vida
RocqUe Almeida está permanentemente conosco, pela
pública. Um desafio construtivo aos aprendizes do paafabilidade, pela modêstia,-pela ternura, pelo" exemplo de
triotismo -responsável.
todos os seus dias. E~ em homenagem a esta vida que
Aqui no Senado ele é o irmão, o colega, o comPanheicontinua, recolhamos as palmas e o saudemos juntos,
ro que lembramos com saudade e ternura, agradecidos
como ele gostaria, rezando no silêncio dos corações a
pela obra generosa que nos deixa em cada ponto desta
oração que_ o -senhor nos ensinou: "Pai nosso que estais
Casa, a -que serviu com grandeza de CSpírito e abnegação.
no Céu ... ". (MUito bem! -Palmas.)

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palayra ao nobre autor da homenagem que hoje celebramos, Senador Alexandre Costa.

O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTe.
O -SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Hoje, nesta
sessão em que fal"ã.ram as vozes da consciência da Casa:
ouviu-se o sentimento e o jufzo unânime em torno das
sã.udades que nÕs tocam e daS ~rtudes que admiramos
na personali~ad~ fascinante que foi o Senador, Deputa~
do e· Ministro Henrique de La Rocque.

. Neste momento em que nos reunimos em torno da memória de La Rocque vale a reflexão: hã fortuna maior e
mais perene que esta, reunida pelo saudoso La Rocque
em seu itinerário de servir desinteressadamente à Pátria e
áos-seus semelhantes, por amor a Deus, à sociedade e ao
bem? Talvez possamos dizer, com todo o amor: ..Morto
La Rocque! Viva La Rocque! (Muito bem! Palmas.)

Ó SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Antes de encerrar a se~são, a Presidência agradece às autoridade, aos
âmigos e aos familiares, de úni mo"do particular ao Presiôente do -Tribunal de Contas, e a todos que nos honraram com a sua presença, nesta homenagem que o Senado
da República presta ao emérito Senador maranhense
Henrique de La Rocque.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Para a sessão
~ seguinte

ordinãi'iS.-de amanhã, designo

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã encerrada a sessão-.(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 minutos)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 15-8-83~EQUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

ORDEM DO DIA

Votação, em turno _único, do Projeto de Lei da_Câmara n~ 150, de 1982 (n~' 3.826/80, na Casa de origem), que_
dá nova redação ao art. 461 da Consolidadção _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 Comíssão

-de Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes.
2
Votação, em turno único; do_ Projeto de_ Lei da Câmara n"' 26, de 1983 (n~> 4..901/81, na Casa de origem),
complementa normas gerais sobre desportos e dá outras
proviUênciaS; tendo

que

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 588, de 1983, da
Corli.issão__ _
- de Educação e Cultura.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 84, de 1983 (n"' 5/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre prova documental nos casos que indica, e dá outras providênCias; -tendo

PAREÇER FAVO RÃ VEL, sob n' ~667, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.

Votação, em turno único, dõ Projeto de Lei da_ Câm!!:__ _
ra n"' 52, de 1981 (ri•r2.051f79, na Casa de origem), que
dispõe sobre o valor anual das bolsas concedidas através
do Serviço Especial de Bolsas de Estudo- PEBE, tendo
PARECERES, sob n"'s. 602 a 605, de 1983, dasComi&sões:
-de Educação e Cultura, li' pronunciamento: solicitando audiência da Comissão de _constitUição e Justiça;
2~" pronunciamento: favorável;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Finanças, favorável ao projeto, com voto vencido do Senador Gabriel Hermes e voto vencido, em sepa~
rado, do Senado_r _Ju_ta_hy Magalhães.

5
Votação, em turnp úiiicô, do Pfójeto de Leí da Câmara n<:> 129, de 1981 (n'i' 13(71, na Casa de origem), que altera os arts. 550 e 551 do Código Civil Brasileiro, -diminuindo os prazos de usucapião so_bre bens imóveis, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob no 545, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.
6
Votação, em turno únicO (ã.preciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 _do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara ri~" 112,- de 1982 (n'i'
1.329(79, na Casa-_de_.o.ri_ge:m_), que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, Visando a coibir as depredações contra ãrvores e jardins, praticadas com veículos, tendo
PARECER, sob n'i' 576, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridiCidade.

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para uma comunicação.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Priffieirarriente, informo ao meu eminente colega Senador Hélio Gueíros ·que estoU inscrito como primeiro
orador para a sessão -de amanhã do Senado, e será assunto principal do meu despretensioso pronunciamento
aquilo que vimos pelo jornal da Globo de anteontem. Na
verdade, nobre Senador Hélio Gueiros, a necessidade
tem cata de-herege.- Vamos at~ lá. Amanhã, se Deus quiser, irei abordar o assunto e saber se de fato o povo brasileiro tem sensibilidade para assistir ·o NOrdeste, talvez
agora mais necessitado do que o próprio Sul.
Sr. Presidente, esto_u vindo à tribuna para fazer ligeiro
relato sobre a já vito_rj_osa Campanha realizada no Terri-tório Nacional contra a poliomielite.
Sábado, o Brasil todo foi vacinado, ou melhor dizendo, as Crianças, na faixa etãria áe iero a 4 anos, receberam a vacinação contra a poliomielite_,
Tenho em mãos, Sr. Presidente, Srs. Senru:lores- e estou falando um pouco rápido, porque há outros oradores inscritos e não queria deixar de fazer esta comunicação -:os termos comparativõs desta campariha, que
está sob a batuta do Ministro Waldir Arcoverde.
Em 1979- sem querer falar dos anos anteriores- o
Brasil foi atingido por 2.500 casos de poliomielite; em
1980, por 1.200 casos. Foi nesse ano, que assumiu o Ministérlo da Saúde o Dr. Waldir Arcoverde, que se entregou de corpo e alma a essa campanha de vacinação, em
todo território nacional. Com o tfabalho realizado em
1981- vejam, só houve decesso de quase 1.000%- apeK
nas 120 crianças foram ã.fefa.das pela paralisia infantil.
Em 1982, apenas 69 criailças foram atingidas. Este ano,
atê julho, ap.enas 10 ciianças fOrarri afetadas pela poliomielite. Inegavelmente, esta tem sido uma campanha, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vitoriosa, que só elogioiistá
merecer- S. Ex' o Ministro Waldir Arcoverde-e sua
equipe. É bem ve~dade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que ainda não está Coriipfovada, digamos ãssim, a apuração laboratorial do ano de 1983, que deve dar um pouquinho mais, talvez, 20 casos, maS o decesso de 2.500 casos para lO ou 20 é uma grande coisa para todos nós e
para os nossos filhos. Atê nove horas de sábado já tinham -Sido v~cinadas, em todo o território nacional, 13
milhões de crianças. A previsão será uma cobertura de
98%, atiriE;íriôo o~ 19 milhões de crianças dos quase 22
milhões na faixa etária do zero aos 4 anos.
-A poliomielite, de acordo com a Organização Mundial
de Saúd~. é considerada sob controle quando a média é
de um caso de pólio para um milhão de habítantes--:-AS~
sim, a doença está inteiramente sob controle no Brasil.
Temos 122 milhões de habitantes e tivemos apenas 10 casos. A doença está mais do que sob controle.
Do segundo semestre de 1980 ao primeiro semestre de
1983 Tor:im evitados 7.153 caso de pólio (Iorma paralítica), o que seria um verdadeiro exército de paralíticos.
Em relação a óbitos, deixaram de morrer 1.012
crianças, o qUe repreSenta uma economia de 15 bilhões,
298 milhões e 45Ó mil cruzeiros o trabalho feito pelo Ministério da Saúde.
Devo dizer que tal sucesso tem sido obtido graças à
cooperação e solidariedade do povo ao Governo_da_República. A sociedade brasileira tem demonstrado ser
C"ompreensiva, e coopera com veículos de todas as espécies, até mesmo com avião, para o êxito da campanha.
-A tirevisão do Ministério da Saúde, à frente o Mínistro Waldir Arcoverde, dentro em breve, é executar a
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multivaciriação cOnjunta: antipólio, a tríplice (que é teta~
no, Coqt!eluche e difteria) e sarampo. Natal, Capital do
Rio Grãi1de do Norte, nessa campanha, serviu de último
tesle. F:oram feitas essas aplicações conjuntas, a multivacinação.
Quanio à fabricação da vacina Sabin e do Sarampo, o
Sr. Mitiistro Hélio Beltrão afirmou que dentro de 3 meses, talvez, nós já estivéssemOS fabricando, dentro do
Brasil~ a vacina Sabin. Acredito que houve um engano de
S. Ex• Segundo dados que obtive, hoje pela manhã, do
Ministro Waldir Arcoverde, o JaP.ão cedeu ao Brasil a
cepa e toda a tecnologia contra o sarampo, em _qualquer
ónus 'para o Brasil e todo o controle da pólio, acreditando_ que dentro de 3 meses possamos fazer a diluição do
concentrado e o devido envasamento. Quer dizer, ao invés de nós já eStarinos fabricando, daqui a 3 meses, a va~
cina ·sabin, S. Ex•_ me disse que deveremos estar fazendo
a diluição do concentrado e o devido envasamento, isto
é, colocando nos vasos ou recipientes todo aquele material.
.
Aproximadamente dentro de um ano, poderemos ter o
concentrado final da vacina. Está, pois, em adiantada
fase- de estudos a maneira de como fabricarmos essa vacina no· Instituto Oswaldo Cruz.
Secretarias Estaduais de Saúde: .
Todas com bom desempenho e muita dedicação.
Exemplo disso é a do Distrito Federal, supervisonado
pelo mêdico Jofran Fri:jat, que, diga-se de passagem,,
com o mais perfeito sistema médico-assistencial da Brasil, dispõe de 40 postos de saúde, com uma média de
atendimento igual a 35 mil habitantes por centro. ~ uma
coisa formidável. Apesar do seu baixo custo, nele sereSõlve -cerca de 80% dos problemas de saúde do Distríto
Federal.
A sua meta prioritária, digamos, não é propriamente
cUrar doenças, mas, sim, a prevenção, aliada a um bem
elaborado programa educacional da população. 1:: achamada educação sanitária. Existe ainda o prestígio, o
apoio, que o Secretário de Saúde dá a sua equipe médica,
que organizou a atual programação, que se passou achamar "Educação em Saúde", porque se vem caracterizan~
do por um notável sucesso.
Este_progra!'fla foj lançado em março, com palestras, e
:entreyistas, tendo a frente o Secretário Frejat.
São_ abordados problemas de nutrição, aleitamento
ma'terno, diarréia e desidratação, prevenção do câncer e
vaCinação confiável, isto feito à maneira de campanha
mensal. Em cada mês um assunto é tratado, para a melhor conscientização da população.
Os centros de saúde do Distrito Federal se constituem
verdadeiras escolas de saúde.
Por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apro~
veito esta oportunidade, em que estou na tribuna mostrando o resultado da vacinação antipólio realizada sãM
bado último, para trazer os nossos parabéns e as nossas
felicitações a S. Ex•s o Sr. Ministro Waldir Arcoverde e
ao Sr. SeCretário de Saúde do _Distrito ~ederal, Dr. JoM
fran Frejat, pelo seu desempenho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
. O SR. JOÃO CALI\fON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: um
dos mais imporiàntes jornaiS do mundo, O -Estado de S.
Paulo, iniciou, ontem, em sua primeira página, uma série
de reportagens com estarrecedoras revelações sobre a
dívida da Polónia com o Brasil, superior a um bilhão de
dólares. Não se trata de vagas acusações, mas de um IiM
belo fundamentado, que está a exigir um amplo esclarecimento, C:Oin- a participação, inclusive, do Senado Fe~eM
ral, através, na primeira ·etapa, da Comissão de Relações
Exteriores.
Em sua reunião de quarta-feira última, o seu Presidente, Senador Luiz Viana Vilho, destacou sua intenção de

,:\go<ln ~_'_' ~---

----~-------D-IA_R_IO=D_o_co_N_O_R_E..;_S_S~O-N_A_;C_I_O~N-A_Lc::íS_e-'_ça'-'_~__o_ll_;)_ __c""'-~-----~-~Q""'-u~ar_ta-':"'f.e~ira_·__17__34_1_3

valorizar ui:J;J~ n::d~ o trabalho dcss-o importante órgão
têcnico que. <;egt~~o:.!c ele, não -deve limitar _sua-ação ao
exame de mensagens do Poder Executivo sobre indi-

cações de J::mbaixaclores e a outras tarefas rotineiras~ COmo, no e"cabroso caso revelado pelo grande jornal paulista. é citada a opiflião desfavorâvel à ultimação doescandaloso acordo do então representante do Brasil em
Varsóvi~:~,

embaixador José Meira Pena, proporei, na

próxima sessão da Comissão, a realizar-se no dia 17 do
corrente, a convocação daquele eminente diplomata

para nos prestar amplos esclarecimentos.
Dependendo das novas relações que forem sendo fei·
tas pelo O Estado de S. Paulo, tornai·se·á imperaHva a
COJ;lstituição de uma Comissâo Parlamentar de Inquéri:-to, já que as graves acusões envolvem figuras importantes que atuaram ou atuam no Ministério da Fazenda e
no Ministério do Planejamento, cUjos nomes sâo citados
na reportagem iniciada ontem.
Por muito menos do que revela o matutino paulista,
Carlos Lacerda abalou este País com suas acusações à
corrupção do Governo Vargas, no episódio .dos financia·
mentes concedidos ao Jornal Última Hora. Naquela
oportunidade, o notável tribuno se rerériu -ao "ria· de la·
ma" que corria sob o Palácio do Catete.
As denUncias de ontem nos transmitem a impressão de
qüe o ..rio de lama" da era getuliana está quase assumin-:
do o contorno e as dimensões de um mar de lama.
No seu principal editorial, o jornal fundado por Julio
Mesquita destaca uma das características -do atual Poder
Executivo: ~o descaso pelos demais Poderes do Estado
(Legislativo e Judiciário)". --Em discurso que proferi, neste plenário, quínta·feira
última, salientei abastardamento a queettâ sendo conde·
nado o Poder Legislativo, transforrriado, através de sucessivos Atas InstitucionaiS e-COmplemeiltares, em um
Poder que exclusivamente homologatório, por culpa da
avalanche de decretos·leis elaborados n.os gabinetes dos
tecnocratas e que nos são enviados na base de aprovação
por decurso de pra:zo.
A fim de que conste deste meu pronunciamento, lerei
as primeiras linhas da reportagem de primeirã página e
trechos do editorial da terceira página de O Estado de S.
Paulo, intitulado "É possível continuar assim?"
A manchete do O Estado de S. Paulo, em sua primeira
página com oito colunas, afirm:a: Dívida polonesa no
Brasil: uma fraude"-, Eis as primefr'a.S linhas dessa repor·
tagem:
"A história de como a Polôi'lia chegou a dever
quase dois bilhões de dólares ao Brasil é talvez o
exemplo mais claro_das conexões que se estabele~;em
entre representantes do sctor privado e_ do governo
para o assalto sem pudor ao ·Tesouro Nacional.
Ilustra. sem qualquer possibilidái1e de disfarce quais
são as conexões da Coisa-Nossa e como se age, em
Brasília e outros meios, para fazer do regime do
biombo, se não o escudo atrás dO quaf se acoberta a
corrupção.
Iniciamos hoje a publicação dessa história, que se
desdobrará por sete reportagens. Os leitores saberão
formar sua opinião sobre o riescalabro que tomou
conta do Brasil."

Para não cansar este Plenário; ilão vou ler toda a reportagem, mas apenas dois ou três trechos mais significativos.
A certa altura o jornal O Estado de S. Paulo revela:

O MISTÉRIO DAS PROMISSÓRIAS
Por que a Polónia não se sente obrigada a pagar
os títulos que desde 1979, ano da segunda crise do
petróleo, vem emitindo em favor do Banco Central
do Brasil? Por que não logramos sequer que a Polô·
nia- aceite as suas promissóriá,s. para pagamento dos

produtos que nos envia, -exigindo-nos .que paguemos
à vista e cm dófâres? ·Por que nesta hora dramática para o_c_rédfto ex~
terno do Brasil o Ban_co Central não Põd~ atualizar
o bilhão de dólares em títulos vencidos para caber·
tura dos nossos próprios débitos?
Sabe·se que foram feitas tentativas nesse-sentido,
havendo a diretoria de câmbio dÕ Banco -Central
oferecidO os títulos da Polônia a- fi~mas sUíças,
como ..André & Cie" de Lausanne, para colocação
.em operações com commodities, aceitando um deságio de_ 50% e, mesmo assirn, não houve interessados.
Por que essã absoluta i negociabilidade das premis·
sórias da Polônia? Inclusive, por_ que até a própria Poiônia não se sente juridicamente coibida areSga~
tar seus títulos?
-simplesmente porque as promissórias não são
-promissó:i'ias; rilas -apenaS promessas.
Na busca de respostas a essas perguntas,
descobre-se que a missão a Varsóvia, do Si!cretârio
Eduardo de Carvalho, as negociações sigilosas do
ministro Delfim Netto e do Secretãrio·geral José
Flávio Pécora, os entendimentos efetuados pel~ em·
baixad~r Jpsé. Boiafogo_ Gonçalves, enfim tOdos os
pacotes aju:StãdOS-Com a-Polônia desde l918favore·
ceram basicamente aos interesses de uma trading
privada- a Comexport S.A. -; esse favorecimento
traduziU·Se- C:ffi uma doação de recursos e mercadO·
rias, além de _investimentos a fundo perdido e subsf·
diaS em Juros num montante em dólares sup_erior
aos atUais débitos atrasados do Banco Central que
noS estão conduzindo neste montento quase inevitavelmente ao_ risco da moratória.
O Sr. Virgílio Távora -

O SR. JOÃO C'ALMON- É isso que eu estou salienM
tando.
O Sr. Virgílio Távora- ... das liberdades e das defesas
democráticas na América do Stll.

SR. JOÃO
~ u~jornal de tão alto
nível que não pode ser acusado de leviano e V. Ex• é o
p-rimeiro a tecer os elogios que ele merece. Mas,
tratando-se de um jornal dessa alta categoria, com uma
responsabilidade imensa perante a opinião p'ública, é
que, -reãlnlente, ess!ls denúncias -como V. Ex• já nOs
adiantou - não podein pasSar em brancas nuvens, e por
isso provocaram uma nota que V. Ex', dentro de mais ai·
guns minutos, trará ao conhecimento do Sena:do.

o

CA-LMoN-

o- Sr. Virgílio Távora

--Perfeito.

O SR. JOÃO CALMON - O _jornal EstadÕ de S.
Paulo, além da longa reportagem que divulgou ontem,
publica, também, na t~rc.eira págína,_JJ_m_editorial çuj_o
texto integral não vou ler pedindo, apenas, que fique incorporado ao meu pronunciamento de hoje._ O jorilal tei·
mina o seu editorial de maneira realmente dramática:
"Os [atas aí estão. Insistir-se-á ainda em escrever
a História -do Brasil nesses termos, daqui para a
frenté Se, por passividade da sociedade, a resposta
for sim;- qUe -haveremos de -dizer a nossos filhos,
quãrido noSla-nçãi'em em face a responsabilidade do
pantanal_ que lhes teremos legado? Não será a hora
de romper todos esses liames sinistros entre o gover~
no e os corruptos, por bem, enquanto é tempo?"

V. Ex• permite um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, eminente Senador Virgílio TávOra.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, estamos
ouvindo em sífêriciO o discursO de V. Ex', mas gostaría-mo-Sâe adiantar que, na qualidade de Vice-Líder no
exercício. da Liderança, logo após o seu pronunciamento,
te{émos o prazer de esclarecer alguns dos pontos percuti·
dos por V.- Ex-', principalmente sobre a quest~o das notas
promissórias e· do_ favorecimento, através da leituTa~·de
uma nota explicativa do Governo brasileiro, expedida
hoje à tarde em atenção a esse Jornal que, ein sendo, paladino das liberdades na América do SJJl, merece, pelas
denúncias feitas, a resposta que cuidamos. Será dada não
só a esta primeira reportagem, como às_ demais. Eram os
- esclarec.iriient_os, _que, no momento, queríamos dar a V.
Ex', não lhe atrapalhando a leitura. Esses -dois pontos
são respon~Hdos pela referida nota.

O SR._JoÃO CALMON - Nobre Senador Virgfiio
TávOra, aguardamos_ Com o maior interesse as infor·
mações e os esclarecjmentos do Governo Fe!ieral...
O Sr. Virgilio Táv(lra- Qui n_ãõ são nossas, são dele.
O SR. JOÃO CALMON- ... porque, realmente, essa
denúncia -do l!:stado de S. Paulo, lançada ontem, vai ser
seguida por seis novas reportagens. Tudo isso configura
um quadro tão escabroso...
O Sr. Virgíiio -Távora- Foi o que diSsemos à V. Ex•,
que esperamós que as outras reportagens tenham idênti·
cas respostas, porque a nós é que não cabe perquirir da·
dos que não possuímos. b ao Governo Federal, através
do Poder ExecutiVo, a· quem cabe essa missão.
O SR. JOÃO CALMON- Tratando-se de um jornal
que se CafaCtCriza pela sua alta credibilidade, um jornal
que não pode ser acusado e nem está sendo acusado por
de ser leviano.
--

v.--Ex"

O Sr. \'irgíl;o Tá"·or\\ --Pelo cQntr{trio, estamOs di·
zendo que -é o p<.1ladino ..

Realmente, é uma interrogação de extrema impor_tância.

O Sr. Mauro Borges -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. JOÃO CALMON -

Pois não.

O..Sr. Mauro Borges- Eu cumprimento V. Ex•, nobre
Senador João Calmon, pela sua afirmação corajosa, ex·
tremamente útil ao nosso País, pela sua responsabilidade
de um dos eminentes membros do Partido do Governo
nesta Casa. _y. Ex~ traz, pela primeira _vez, nesta Casa
esse assu_nto, que é da mais alta rcspon~abilidade e prech
sa de um esclarecimento imediato por parte do Governo.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Mauro Borges. Certa vez, no segundo se·
mestre de 1964, iíve oportunidade de, como Deputado
Federal, integrar uma delegação que visitou a República
Federal da Alemanha. Naquela oportunidade, percorrehl6s várias academias políticas que existem naquele País
com aJinalidade de dar formação e garantir a renovação
doS quadroS de !Tderes do País. Achei essa iniciativa tão
feliz que, ao regressar ao Brasil, apresentei emenda ao
Estatuto dos Partidos Políticos que estava sendo discuti_do, naquele momento, propondo a criação, também no
Brasil, de academias políticas com a mesma finalidade.
Nessa primeira visita a uma dessas in-stituições, na AIe·
- manha, aprendi uma lição inesquécível: o prímeiro dever
de um homem público é ficir em paz com a SUa consciên~
cia; o segUndo dever de um homem público é defender os
interesses do seu País; o terceiro dever de um homem
público é seguir as diretrizes de seu partido político. Para
ficai'- em paz com a minha consciência, para defender o
que imag-Ino -Ser o interesse do meu País, não hesito em
tomar esta iniciativa, embora pertencenóo, e com muita·
honra, aos qUadros do PDS.
-
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Gostaria, apenas de destacar dois ou três títulos da
quinta pâgiriá da edição de ontem de O Estado de S. Pau~
lo:

"Bem que o Itamarati avisou ... Resultado: mais
negócios e ainda mais prejuízoS."
Outro título: ..A grande homenagem ao "Exportador do Ano" de 1982, ganha a Comexport, ê cla-

ro".
E o jornal publica um quadro com a evolução fantâs_tica, com o espetacular crescimento patrimonial dessa empresa tão beneficiada nesse episódio, segundo O Estado
de S. Paulo, revelando que, "entre 1977 e 1981, o índice
de aumento de seu ativo passou de 100 para 2.514". Um
aumento de vinte e_ seis vezes entre 1977 e 1981!
O jornal revela os nomes dos diretores dessa empresa.
Destaque-se que O Estado de S. Paulo foi unl -dos mais
bravos propugnadores do Movimento de 31 de março de

1964.

era

O Embaixador Meirã. PCnnã:, -qrie
iioSSo- Embaixador na Polônia naquela época, e que se opôs ao acordo
com o Governo comunista da Polônia, não foi ouvido. O
conselho e as ponderações do nosso representante diplomáticO enl Varsóvia foram desprezados e as negociações
foram concluídas com gravísSímOs -prejuízos para O Brasil.
Dirijo apelo a todos os nossos nobres colegas para que
leiam não só a reportagem de ontem como tambêm as
próximas que serão publicadas durante toda a semana.
. Focalizarei, agora, o pronunciamento desta tarde, do
nobre senador do Pará, Hélio Gueiros, a propóSito do
discurso que proferi, no Se-nado, quinta-feira passada,
sobre política salarial do Governo~
Naquele momento, destaquei o que penso-sínceramerite sobre o grave erro que o Poder Executivo- está cometendo em relação a uma brutal redução do salário mínímo do trabalhador, que já não era satisfatório~ __
Eu tomara conhecimento da seguinte declaração de_
um dos homens da mais alta seriedade deste País, o General Rubem Ludwig, que foí notáVel Ministro da Educação e; sem querer lisonjeá.:fo, é Uma das glórias mã.ispuras do Exército Nacional:

..A aprovação do Decreto-lei n' 2.045_é_ um imperativo da segurança nacional, tanto que constituiu
uma iníciativa do Conselho de Segurança Nacional."
O General Ludwig destacou a necessidade de o Congresso Nacional aprovar o _Decreto-lei n"' 2.045,
Logo-em seguida, no sábado passado, dia 13 de agosto, o Correio Braziliense e vários outroS JOrnáíS de& te_
País publicaram o texto integral de uma entrevista concedida a uma rede nacional de televisão pelo Sr. Delfim
Netto, Ministro do Planejamento. Vejam o contraste,entre a declaração enfática deSte homem da mais alta seriedade, que é o_ General Rubem Ludwig, e as respostas
do Ministro Delfim Netto às indagações do repórter.
São poucas linhas apenas:
..Jornalista ---Como o senhor está vendo essa
questão lá no Congresso, a nova polftica salarial? O
senhor acha que passa?
Delfim Netto - O Congresso é soberano. O
Congresso está analisando_ .estaJei. Acredito que o
nosso partido fará o melhor possível para que ela
seja aprovada.
Jornalista- e se não passar, como é que ficã?
Delfim Netto- Se não passar simplesmente não
passou.
Jornalista - E os reflexos disso nessas negociações com os bancos e com o FMI?
Delfim Netto - Realmente eu acho que desde
muitos anos eu defendo urna política salarial mais
flexível, de forma que isso não significa nada:

O custo de ajuste será certamente maior sem a
Lei Salarial do que com a Lei Salarial.
Jornalista - Ministro, a convocação do Conselho de Segurança Nacional para anunciar essa nova
política salarial, não se significa dizer que a não
-aprovação pelo Congresso pode causar uma crise
institucional?
Delfim Netto - Não. Isso é uma tolice."
Por sinal, não ê muito raro S. Ex' expedir esse diploma
de tolos a pessoas do mais alto nível.
"Delfim Netto - Não. Jsso é uma tolice, Não
tem nenhuma razão para imaginar ísso. É uma
questão de segurança, foi analisada pelo Conselho
de Segurança, mais nada. O Congresso, eu volto a
insistir, é soberano nas suas decisões. O qUe iiós te-mos de fazer é o que nós estamos fazendo: mobilizando o nosso partido, procurando realmente a
cooperação inclusive de todas as pessoas que podem
ajudar nesSa direçào, mas o Congresso ê absolutamente soberano, o Congresso é que vai decidir."
S. Ex• salientou, a certa altura, que, na hipótese-de reJeição pelo Congresso, do Decreto-lei n"' 2.045,_ bastará a
mudança de alguns números nos docurnçntos enviados
aO__FMI. Nada mais. A esta altura, justifica-se a estranheza de todos nós.
Como é que podem dois Ministros do mesmo Governo fazer afirmações tão conflitantes? Um declara que é
um imperativo da segurança nacional a aprovação do
Decreto-lei_ n"' 2.045; o outro afirma que isso é" tolice e
que, se o Congresso Nacional não aprovar, não vai acontecer nada! Basta mudar alguns números e nada mais.
Eu não desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, retardar por mais tempo, a explicação que o nobre ViceLíder, no exercício da Liderança da Maioria nessa Casa,
vai çiar à NaçãQ a propósito das reportagens iniciadas,
ontem, pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cabe-nos, nesta hora sombria da nacionalidade, o_ dever de exe;rcer, em toda a sua plenitude, as poucas prerrogativas que-restam ao Cõngresso Nacional, entre as
quais se inclui o dever de investigar denúncias de tamanha gravidade, que traumatizam a Nação, primeira-mente no âmbito das Comissões Técnicas, como a Comissão
de Relações Exteriores, ouvindo o Embaixador Meira
Penna, e, em seguida, no âmbito de uma Coni.issão Parlamentar -de Inquérito, que certamente contarã com o
apoio de todos os Partidos com assento nesta Casa.
Some.Q.fe_- adotando çsta_orieõ.tação, tfoderemos continuar a merecer o respeito de toda a Nação.
Mu.ito_ obrigado! (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO:
DIVIDA POLONESA NO
BRASIL: UMA FRAUDE

A história de como a Polônia chegou a dever quase
-dois billtões de dólares ao Brasil é talvez o exemplo mais
claro das conexões que se estabelecem entre representantes do setor prívado e do governo para o assalto sem pu·
dor ao Tesouro Nacional. Ilustr_a sem qualquer possibili-dãde de disfarce quais são as conexões da Coisa Nossa e
como se a"ge, em Brasilia e outi'os meios, para fazer do
regírrie o biombo, se não _o_esçu_do atrás do qual se acoberta a corrupção. Iniciamos hoje a publicação dessa história, que se desdobrará por sete reportagens. Os leitores
saberão formar sua opinião sobre o descalabro que to~
mau conta do Brasil; nossa opinião _abre os editoriais na
página 3.
O grande escândalo

O ministro Delfim Netto, em exposição feit:i no dia 17
de maio último, no plenário do Senado Federal,...atcihuiu

Agosto de 198:Ío agravamento das nossas contas externas à segunda crise do petróleo, ocorrida a partir de 1979, quando. "a taxa
de juros libor (London Interbank Offered Rate), que era
de 6,25% em 1976, e a taxa de juros prime rate, de seis e
três oitavos, passaram, já em 1978, a II%, 12% em 1979,
subiram para 15% em 1980, chegando até o piCO de
21%". Naquela ocasião, o ministro afirmou categorkãment~;.~_'_Todo o ~~réscimo do endividamento foi devido
basicamente a um aumento brutal do preço do petróleo,
ao qual se adicionou t.ima ampliação dramática da taxa
de juros".
Infelizmente, o minis-tro não disse a verdade. Além daqueles fatores, há- um outro de considerável importância:
nossas dívidas não resultaram só de negócios mas em
grande parte também de negociatas, em cuja efetivação.
-se-envolveram setores públicos e privados, abrangendo
as mais diversas áreas do intercâmbio comercial e financeiro do Pals.
O levantamento desse circuito de atividades escusas,
que se mantiveram até agora ocultas sob a .cobertura de
"protocolos secretos",. "missões especiais" ~."acordos
confidenciais", pode ser feito em qualquer segmento do
comércio exterior. Basta que sejam formuladas algumas
perguntas a respeito de um determinado setor de operações para que toda a seqüência de interesses antinacionais comece a se desvendar.
Escolhemos para iniciar a revelação desse lado obscuro-das no-ssas cOrHaS exterrfãs os ajustes sigilosos feitos
com a Polónia. Conforme veremos, os entendimentos
oficiais implicaram favorecimentos irregulares, culminando com a aceitação de promissórias incobráveis que
redundaram, até agora, num prejuízo para o País da or·
dem de 1,797 bilhão de dólares.
Partindo da análise dos entendimentos acertados com
a Polônia, iremos traçando um roteiro de operações ilícitas, passando por Paris, Berlim, Milão, Bahamas e outros centros comerciais do mundo socialista e d,o mundo
capitalista, onde_atuaram missões oficiais enViadas pela
Coles te do Itamaraty, pela Secretaria-Geral da Fazenda
ou pela Assessoria Internacional da SEPLAN,

O Mistério das Promissórias
;por que a Polônia não se sente obri_gada a pagar os
títulos que desde 1979, ano da s_egunda crise do petróleo,
vem emitindo em favor do Banco Central do Brasil? Por
que não logramos sequer que a Polônia aceite as suas
· promíssótlas para pagamento dos produtos que nos envia, exigindo-nos que paguemos à vista e em dólares? Por
que nesta hora dramática para o crédito externo do BraSil O Banco Central não pode utilizar o bilhão de dólares
em- títulos yencidOS para cobertura dos nossos próprios
débitos?
"
Sabe-se ci_ue foram feitas tentativas nesse s_entido, havendo a diretoria de câmbio do Banco Central oferecido
os títulos da Pôlonia a firmas suíças, como '"André &
Cia" de Lausanne, para colocação em operações com
commodides, aceitando um deságio de 50% e, -mesmo assim, não houve interessados. Por que essa absoluta inegociabilidade das promissórias da Polónia? Inclusive,
por que atê a própria Polônia não se sente juridicamente
coibida a resgatar seus títulos?
Simplesmente porque as promissórias não são pro"rilis~
sórias, mas apenas promessas. No texto do_ título de crédito consta expressa'mente que o devedor pode pagar ou,
se preferir, pode mandar debitar em conta. Essa conta
poderá crescer ao infinito, pois também está expresso
que a cobrança só será cfetuada quando c devedor dispuSer de fundos apropriados.
Na busca de respostas a essas perguntas, descobre-se
que a missão, a Varsóvía, do secretário Eduardo de Carvalho, as negociações sigilosas do ministro Delfim N etto
e do secretãrio-geral José Fl~vio Pécora, os entendimen·
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tos efetuados pelo en'.baixador José Botafogo Gonçal-

ves, enfim todos os pacoles ajustados com a Polônía desde 1978 favoreceram basicamente aos interesses de uma
trading privada - a Comexport Sj A -; esse favorecimento traduziu-se em uma adoção de recursos e merca-

dorias, além de investimentos a fundo perdido e subsídios em juros num montante em dólares superior aos
atuais débitos atrasados do Banco Central que nos estão

conduzindo neste momento quase inevitavelmente ao
risco da moratória. Apura-se também que a Polónia adquiriu produtos e tomou emprê9timos no Brasil sem assumir compromissos jurídicOs, mas fãzendo aperias meras promessas políticas, por acaso esciitas em impressos
usualmente utilizados para a emissão de notas promissórias.
Quem autorizou o Banco Central do Brasil a aceitar
esses títulos'l
Denúncia

O embaixador do Brasil ern Varsóvia, José Meira ~en
na, ao deixar o posto e se aposentar, em-agosto de 19_8_1,
denunciou à imprensa: ..0 Brasil corre o risco de perder
um bilhão de dólares de saldo de suas relações comerciais com_ a Polónia, pois Já se transformo!-! num_ dos
principais credores daquele país, que estã à beira da falência". Depois de esclarecer que o ltamaraty só tratava
de assuntos políticos, disse: ..Acredito que o Ministério
esteja consciente dos riscos que estamos correndo com
nossa exposure de mais de um bilhão de d_ólares, caso
ocorra na Polónia um colapso. Quanto a mim, não deixei de prevenir a Secretaria de Estado para a gravidade
da crise naquela parte da Europa Oriental sujeita ao imperialismo soViético~·.
Meira Penna mostrava-se indignado, porque em abril
daquele ano, por um protocolo_ secreto firmado em
Brasília entre o miniStro Delfim Netto e _o vice-ministro
do Comércio Exterior da Polónia, envolvendo os bancos
centrais de ambos os pa-fses, o Brasil consentira em renegociar a dívida polonesa, que se acumulara pelo não pagamento dos compromissos oriundo _do Prim_eiro Acordo de Crédito, que fora asSinado em julho de 1978 entre
o Banco Central do Brasil e o Handlowy w Warsovi
S/A. Nos termos do referido protocolo, as taxas dos novos créditos referentes ao pagamento_ das proiniSsórias
vencidas e não honradas foram fixadas a níveis excepcionalmente baixos, inferiores à taxa interbancária. do$. bancos de Londres (2/3 do líbor).
As negociações preliminares que resultaram no prato~
colo de Bra._sflia havia_m sido_ realizadas em Varsóvia, sem
participação da embaixada, em agosto de 1980 por uma
missão especial chefiada pelo secretário-geral do Ministério da Fazenda, Eduardo de Carvalho~ assessorado por
diretores da trading brasileira Comexport S/A. Integravam a comitiva o·minitro Rubens Barbosa; secretãrioexecutivo da COLESTE, Comissão do. Leste Europeu;
Laura Barbosa Moreira, então_chefe da assessoria internacional_ do MinistériO da Fa;zenda e hoje funcion~iio
graduado da Comexport S/A; Henrique Guitton; di:) Ministério do Planejamento; Marcelo Perrupato e Silva, do
Ministério dos Transportes; AUgusto de Lim_a, da PETROFSRTIL; e Maurício Cohen, da INTERBRÃS.
Referindo-se a tais negociações, o embaixador Meira
Penna afirmava: ·~A irresponsabilidade nas relações comerciais do Brasil com a Polônia Ch~gou a tal ponto que
a concessão de novos créditos àquele país e o perdão por
promissórias não pagas ~ sínai certo da bancarrota não foram vinculados ao cumprimento do acordo feito
com o governo polonês para o fornecimento de -coque siderúrgico".

DIVIDA POLONESA NO BRASIL:
UMA

F~UDE

Desde 1976, a Polónia é o principal parceiro comercial
do Brasil no Leste europeu, superando a posição que até
então vinha sendo ocupada pela União Soviética. No

período 1975_-79, o intercâmbio com a Polônia cresceu a
uma taxa-média anual da ordem de 25,1% contra apenas
12,3% do comércio global com todo o mundo, passando
de 211,8 milhões de_dólares para 518,5 milhões de dóla-

res.
Efltrdarito,- as exportações-cresceram mais do que as
importações. As vendas brasileiras, de um total de 134,3
rriilhões de dólares, em 1975, passaram para 434,1 milhões de dólares em 1979, ou seja, uni ritmo médio de
34,1% ao ano, tornando a Polónia, a partir de 1978, o décimo mercado para o nosso País. Enquanto isso, as importações da Polônía, que eram de 77,5 milhões de dól~
i"çs, em 1975, passaram para 84,3 milhões de dólar~ em

1979.
A razão para essa diferença estava em que, ao importar prOdutos brasileiros, a Polónia pagava com promissórias a- juros subsidiados, enquanto o Brasil pagava à
vista. Nessas condições, o importador polonês não precisava dispór de recursos_,_ bastando-lhe emitir títulos de
crédito que o Banco Central do Brasil recebia, entregando aos exportadores brasileiros, liderados pela Comexport S.A., os cruzeiros respectivos. Quanto aos importa_d_ores brasileiros, tendo de pagar à vista, não viam moti-vo para dar preferência aos artigos poloneses, atê porque
tinhãit\ Possibilidade de ad_quirir produtos de qualidade
superior com prazos razoáveis de pagamento em outros
mercados.

Tornava-se, assim, patente que os únicos beneficiãrios
do primeiro acordo Brasil-Polónia de 1978 eram os associado~ e; coligados da Comexport ~.A., que recebiam pagaineritos ImediatoS do Banco Central; e também o goyey_no polonês, que emitia promissórias nas quais constavam clãusulas que expressamente impediam a sua execução líquida certa. O Banco Central bancava todo o risco~

As mercadorias brasileiras oferecidas à Polónia foram
distribufdas em cinco grupos para estabelecer diversos
prazos de pagamento e taxas de juros. Assim, por exemplo, as mercadorias do grupo I seriam pagas em 3 anos;
as dos grupos TI e rn, em 2 anos; as do grupo IV, que incluíam o caie, em 370 dias, prorrogáveis por mais 170
diaS, se as compras chegassema a 420 mil sacas; e, finalmente, as dO grUpO V, que abrangiam os produtos têxteis, especialidade da CÕmexport S.A., foram beneficiadas com quatro anos de prazo._
O pagamento ~'religioso" da Polónia.
Isto é, urna nota que não se paga
As taxas de juros foram as seguintes; para o-grupo I,
- apenas 5% ao ano, durante o primeiro ano, 6% para o segundo e terceiro anos; para o grupo II, 6,5% ao ano.
Para os grupos ITI e TV, 7% ao ano; e para o grupo V, da
Comexport S.A., 3% no prlm"eiro ano, 5% no segundo,
6%_ no terceiro e no quarto anos.
Para se fazer uma idéia desse favorecime!J,to, registrese a declaração do ministro Delfim Netto no Senado, segundo a_ qual a taxa de juros no merca,do _financeiro internacional veio acrescendo continuamente nesse período, chegando a 21% ao ano.
Comentarido e~sas taxas, o embaixador Meira Penna,
estranhava junto ao ltamar~ty que, apesar das constan-
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tes críticas aos subsídios internos, o Brasil estava financiando os poloneses para adquirir produtos têxteis nacionais a uma taxa inferior a 1/3 da taxa de juros do
mercado europeu.
Incompetência provocou
um prejuízo de
1, 797 bilhão de dólares
ao Brasil. Quem paga?

Resultados do
Pn·meiro Acordo
Como era de se esperar, as promissórias assinadas
pelo governo da Polónia não foram pagas nos prazos de
vencimento._ Nem puderam ser cobradas pelo governo
brasileiro.
Enquanto a Embaixada d_o Brasil em Varsóvia advertia o Itamaraty para se precaver, as autoridades monetárias brasileiras preferiram dar prosseguimento ao acordo, atendendo aos exportadores liderados pela ComexM
port S.A., que se aproveitaram dessa generosidade do
Banco Central que lhes B:diantava o valor das vendas em
cruzeiros, enquanto arquivava as promissóriaS- polonesas. Por esse processo, elevaram-se os lucros nas vendas
de têxfeis.-grãças aõ intei:esse_ da Polónia em aceitar qualquer aumento nos -preços para continuar adquirindo
mercadorias sem a obrigação _formal de pagã-las.
Desenvolveu~se assim um sistema de exportações que
não geravam divisas, mas apenas promissórias, embora
os associados da Comexport S.A., não corressem risco
algum, pois recebiam pontualmente os pagamentos do
Banco do Brasil e até antecipações da Cacex e do Banco
Central, ficando essas entidades com o ânus de tentar o
posterior recebimento do governo polonês.
A Polónia pagava com
promissórias a
juros subsidiados.
O Brasil pagava à vista
Na sua denúncia, formulada há um ano e meio, o embaixador Meira Penna acrescentava: A leviandade com
que cedemos às solicitações polonesas contrasta com o
extremo rigor e lentidão em que os bancos europeus e
american~os estão- estudando o reescalonamento da dívida polonesa de 27 bilhões de dólares".
Novo Acordo ·
Em 1980, o Brasil exportou para a Polónia 523 milhões de dólares e importou 67 mÍlhões de dÓlares· o superávit na balança comercial foi de 455 milhões d; dólares, correspondentes a novas promissórias emitidas.

Em face desse agravamento da situação e da circunstância de que os títulos continuavam sendo renovados,
implicando novos subsídios, tornava-se iminente uma
crise no relacionamento entre os dois países. Essa foi a
justificativa para o envio da missão Eduardo dC Carvalho, Porém, como os consultores da delegação brasileira
eram os díretores da Comexport S.A., o rumo das nego~
cia~ões não visou à correção das relações comerciais,
orientando~se no sentido de incrementá~1as.
A Comexp_ort S.A., sugeriu que a Polónia paga-sSe seus
débitos com enxofre, ofereCendo-se para rePresentar os
exportadores poloneses no Brasil, nas mesmas condições
em que representava os export~dores de têxteis brasileiros na Polónia.
Concordando com a sugestão, o Sr. Eduardo de Carvalho anunciava à imprensa, em 31 de agosto de 1980,
que o ..objetivo·' imediato da missão é o de assegurar o
fornecimento de 400 mil toneladas anuais de enxofre polonês para o Brasil representando 4 milhões de toneladas
para um contrato de 10 anos". Como a Polónia não dispunha de recursos, o Sr. Eduardo de Carvalho acrescentava: ~~Além do enxofrf?, os objetívos da missão comercial serão a discUSsãõ' de Um financiamento de 120 milhões de dólares pelo Banco do Brasil à Polónia para a
abertura e exploração de minas e outrO de 30 milhões de
dólares para financiar importações de pro_dutos brasilei-
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ro~;". Explicando mais pormenorizadamente os motivos
que o levavam a apoiar a proposta da Comexport S.A e
induzir o Banco do Brasil u tomar emprestado o -niõntante de !50 milhões de dólares a juros de2l% no mercado internacíon-al para entregá-los à Polónia a juros subsidiados, o Sr. Eduardo de Carvalho advertia: "Os fornecedores de _enxofre no mundo são bastante restritos.
Existeril Pri:Ltióiiiú!nte quatro grandes produtores e exportadores de enxofre- Estados Unidos, França, Méxi- coe Polónia- e é importante que o Brasil assegure uma
fonte permanente de forma que possamos manter a prioridade agrícola".

ucom o apoio das
autoridades, serão
intensificadas as
medidas de expansão.,
No sentido de colaborar com a Comexport S. A, a Pe-trofértil, subsidiária da Petr_obrãs, enviou um representante para garantir a compra do enxofre, aproveitando a
intermediação-oferecida pela referida trading.
Na conclusão desses entendimentos, o Sr. Eduardo de
Carvalho, ao retornai: ·aBrasília, em entrevista coletiva à
imprensa, publicada "no dia l3 de setembro de 1980,
anunciava o êXIfó -de seus esforços junto ao governo -da
Polónia._ Preliminarmeõfe, afirrilava sem maiores explicações que "_o governo brasileiro obteve do governo da
Polônia a garantia do desconto antecipado no mercado
financeiro ínternadonal das prõmissórias resultantes dos
crescentes superávits qui:: mantemos no com-érCiO- com
aquele. país". Adiantava qUe, "atualmente, a Polônia
deve cérca de 600 milhões de dólares, quantia que_ põde
chegar a um bilhão de_dólar_es nos próximos anos". Para
evitar esse crescimento _do _débito, o Brasil receberia
como pagamento 4 milhões de toneladas de enxofre. E, a
fim de garantir esse forneCimento, "ficou acertado com o
governo polonê.<> que o Brasil abrirá uma linha de crédito
de 150 milhões de dólares para a abertura _de novas minas de enxofre no terdtOiiO- da Polónia". Concluía o Sr.

A fim de justificar esse total, o Embaixador Bofâf08o
Gonçalves formulou uma explicação diplomática: uNeste sentido, há uma certa tradição bem-sucedida", pois,
além da Polónia Co_munist?-, "o Brasil manteve o nível
de comércio com o Chile" de"Salvador Allende mesmo em
seu pior peiíOdo e obteve o reconhecimento posterior.
OutrO exemplo é o do Iraque, com quem o Brasil nunca
se negou a comerciar e tocar obras mesmo em guerra. O
leque ideológico dos três exemplos deixa clara a dose de
pragmatismo que alimenta esta postura". O pragmatismo serve de desculpa também para isso ...
Bem que o ltamaraty
avisou ... Resultado:
mais negócios
e ainda mais prejuízos
A COMEXPORT
A COmeiport S.A., s_o~ cuja orientação o Governo
brasileiro desenvolveu esses acordos e negociações, é
uma trading que se especializou em exportações para a

Eduardo de Carvalho: "Além desses assUntos, a comitiva assinou um contrato de fornecimento de produtos
tê-.eís ilo valor -de 200 milhões de dólares por uma prazo
de 5 anos".
Todos esses ajustes foram formalizados no profocolo
secreto de abril de 198l.
Paralisação

- Os"sUbSidios e favorecimentos concedidos pelo Governo brasileiro consubstanciados no protocolo de 1981 não
eVitaram que a Polônia continuasse a não honrar os seus
compromis~os. Como a dívida polonesa prosseguiu crescendo incessantemente, foi convidado, em 1982, o viceministro do Comércio da Polônia, Antony Karas, para
vir ao Brasil. Assim é que, em l de março do ano passado, realizou-se uma reunião no Palácio do Planalto, na
cwal estiveram presentes o Ministro Delfim Netto, o
secretário-geral José Flávio Pécora e o então Ministro
José Botafogo Gonçalves, juntamente com a delegação
polonesa. Ao final do encontro, o ministro Botafogo
Gonçalves anunciou: ''O Brasil continuará exportando
para a Polónia em 1982, mas definiu um teto que não poderá ser ultrapassado: 1,5 bilhão de dólares. Na prâtica,
o comércio- exp-ortador brasileiro fica "congelado" do
nível da atual dívida externa polonesa para com o Brasil". Explicou que se tratava de um "apoio político ao
povo da Polónia e elém disso, é claro, que pensamos em
proteger o nosso exportador".
Tal declaração tranqüiTizava o povo polonês e a Com_ex_port S/ A, porém admitia que as promissórias poderiam ultrapassar o limite de um bilhão de dólares previstos pelo Sr. Eduardo de Carvalho, chegando ao patamar
de: l ,5 bilh_ão de: dólares.

A!OSIO do J98J

com o Brasil", Restava esclarecCJ que o que a Polónia faúa era emitir ..religiosamente" novas promissêirias ...
sem pagar ._.religiosamente•· nenhuma. Passaram.se 12

mes.es e chegamos a març.::~ de 1983. No dia 15, o Ministro Bota fogo Gonçalves, já então promovido a Em baixa-dor, comunicou à imprensa a decisão de se paralisar o
comércio com a Polónia, afirmando ·a seguinte: ''Embora ainda não estejam computados de forma global os números oficiais do comércio com a Polônia atê o presente
mês, a paralisação fica evidente porque não há nenhum
produto daquele país entrando em portos brasileiros, o
que iril.pede, como conseqüência de proibição do Banco
Central, que produtos brasileiros sejam enviados para lã.
O fato é que o insucesso nas negocfações bilatarais para
a definição de um novo acordo c_ompensatório com -o iii~
tuito de não só a-mortizar parte da dívida polonesa deste
ano- que é de 944 milhões de dólares- como também
agilizar o comércio, paralisou pelo menos temperaria~
mente o intercâmbio. Na última tentativa de negociar
um pacote com os poloneses, há menos de duas semanas,
o lado polonês queria um novo aumento da dívida, cujo
total já alcançou a cifra de I ,7 bilhões de dólares. O governo brasileiro enviou uina carta e aguarda uma resposta que, crêem os técnicos da área, deverá vir logo ... "
Conluiu o embaixador Botafogo Gonçalves: Estamos
dispostos a continuar vendendo para a Polónia, desde
que o pagamento seja feito à vista".
41

A Dívida da Polônia

Com lo.dos_ esses acordos e protelações ..religiosamenw
te" adotados pela Polônia, a sua dívida para com o Brasil atingiu os seguintes números:

A fim de tfanqifiHzar a opinião pública, o rriinistro
Delfim Netto declarou ao o Globo de 4 _de março de
1982: "Basicamente será mantido entre os dois países um
arranjo acertado em 1981, através do qual a Polónia vem
cumprindo religiosamente os seus compromissos para

Vencimintos até 1983
VencimentoS em 1984 . .. . .
Vencimentos em 1985 . . . • .
Vencimentos a partir de 1986

Polónia e a·Rungrla. Constitui o fanlo-de atuação llO comércio internacional do grupo Pécora & Leal, fundado
em 194 7, com sede na rua Campo Verde, 61, 129 andar.
Os sócios fundadores do grupo são o Dr. José FlâviO
Pécora, ex-diretor da General Eletric e atual s~retário
geral do Ministério do Planejamento, e o ·sr. Alvaro Armando Leal, ex-dirigente -do grupo firian-ceiro "Creditum", atualmente em liquidação pelo Banco Central,
permanecendo suas contas ainda sob fiscalização, c.onforme proCesSo cuja apreciação pelo Conselho Monetãrio foi sustada numa das últimas sessões do ano passado.

m"abi-a; do 8fupo OthOn, que cOnseguiu receber créâitos
da ordem de 35 milhões de dólares do Banco do Brasil e
25 milhões de dólares do Instttuto do Açúcar e do Álcool
e, quando se viu ameaçado de prejuízo em virtude da úlp
t.i.I:Da maxidesvalorização, foi selecionado para receber a
primeira ajuda do BNDES. em 7 de março de 1983.

O grupo especia\i:rl)\1-se em (lperações de saneamento
de empresas em crise, notabilizando-se a partir da venda
-das minaS do grupo Pignatari ao BNDE, pelo valor de 50
milhões de dólares. Podem também ser creditados à sua
competência os êxitos -da associãção das indústrias fa~:
macêuticas; do grupo H onda de motocicletas, cujo plano
de álcool foi reCentemente aprovado pelo Conselho Na·
cional de Petróleo; do antigo Frigorífico Anglo, hoje Co-

943 milhões de dólares
130-milhões de dólares
27 milhões de dólares
697 milhões de dólares
1.797 milhões de dólares

A grande homenagem
ao uExportador do Ano"
de 1982. Ganha a
Comexport, é claro

Nem sempre o grupo Pécora & Leal tem tido êxito em
seu assessoramento a grandes empresas do País. No caso
do conglomerado COroa-Brastel, cujas aiiVidades estavam sob- sUa dirc!ção tecnica, o Sr. Ã Ivaro Leal conseguiu
exatamente no mês anterior ao "estouro.. um ingresso de
recursos do Baãco Centrar do Biasil da ordem de 30 milhões de dólares_, sob o pretexto de que a Coroa estava
socorrendo a Metalúrgica Castor de Andrade, ramo industríal de- um importante e muito bem relacionado
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..banqueiro" do ''jogo do_ bicho" do Rio de Janeiro. Não
evitou, porém, a intervenção que se seguiu à auditoria
proposUl pelo Banco Ecooômieo para se ãssociar ao conM
sórcio, quando então se revelou um "descoberto" superior a 400 bilhões de cruzeiros.
Em 14 de julho de 1982, o Sr. Álvaro Armando Leal
conseguiu que o presidente João Figueiredo recebesse
em audiência especial os empresários Jacks Rabinovitch
e Mendel Steimbruch, do grupO Vicunha S.A. Indústrias
Reunidas, aos quais deu parabéns pela compra da
Fi"'ção Brasileira de Rayqn - FiÇra S.A. Provavelmente, o Presidente da República não foi informado das negociaçõeS que envolveram o Banco do Brasil, por sua filial nas Bahamas, com o Media Banca (italiano) e o grupo Safra, nem os trâmites das aÇões de que era proPrietária a holding SGK do grupo Ontecatini da Suíça. Essas
atividades do grupo Vicunha, cujo diretor em Fortaleza
é o atual presidente da Câmiiia, deputado Flávio
Marcílio, deverão ser objeto de outras reportagens.

da ord~m de 1.797 bilhão de dólares, agravadas pela
aceitação de. Proniissórias inegociã~eis e Í!ICO_~rá.Jeis, estão ~-exigir uma rigorosa ~puração.
_
No mo!llento da paralizaç~o das negociações, o chefe
da assessoria intefnacional do Ministério do Phmejamento, José Botafogo Gonçalves, admitiu que se considerava ainda a hipótese da compra de um navio quebragelo da Polónia para a nossa Marinha de Guerra, bem
como a cessão da base Antârtica de Antowsky, como
eventuais formas -de compensação dos prejuízos advindes dos acordos _com o governo polonês. A inclusão do
Ministérío da Marinha nas negociações viSava a se estabelecer um pretexto para não se admitir uma futura apuração de responsabilidades sob a alegação de e~_yolvi
mento com a segurança nacional.

O Estado de S. Paulo
DOmingo- i4 de agosto de 1983 Notas e informações
~ POSSIVEL CONTINUAR ASSIM?

Comexport, expecialista
em "saneamentos".
Veja, por exemplo,
o caso Coroa-Brastel
Jacks Rabinovitch, Mendel Steinbruch, juntamente
com Arthur Goldlust e Jean Herscovici, partic.ipam da
Comexport - Companhia de ComérCio -Exterior, empresa afiliada à Associação Brasileira de Empresas Comerciais Exportadoras, cujo primeiro presidente foi o Sr.
José Flâvio Pécora.
Inclusão da Marinha
seria pretexto
para impedir
futura investigação
Em 1982, quando o relacionamento comercial e financeiro do Brasil com a Polónia chegou a seu ponto crítico,
o diretor da Comexport, Sr. Arthui' Goldlust era aclama-'
do em São Paulo, na presença de altas autoridades fazendãrias cOmo 6 ..Exportador do Ano".
Já em 1981, com o êxito da missão Eduardo de Carvalho, o balanço da Comexport assinalava: "Orgulhamonos ao declarar que a Comexport confirma sua liderança
entre as empresas do comércio exterior", explicando: "O
resultado obtido no exercício de 1981, demonstrando
um cresdmento real de 48,821.% no volume das exj,oÍ'tações, constituídas exclusivamente de produtos manufaturados, na sua preponderância em área têXtil, evidenciou o acerto do planejamento efetuado".
Colaboraram para esse êxito, segundo o "relatório dos
administradores", o ••apoio e a confiança de que fomos
alv9 no exercício de 1981 por parte das autoridades às
quais nos alinhamos". Em conseqUência, o planejamento para o exercício de 1982 previa: -"Se8uindo i polfHCã'
de exercícios anteriores, na estreita colaboração com as
autoridades da Área Económica do País, serão intensificadas as medidas de expansão já imprimidas à empresa".
É interessante analisar o crescimerito dO patrimóíüO
líquido da empresa a partir de 1978, ano do primeiro
acordo Brasil~Polónia. Segundo o balanço, "considerando o exercício de 1977, com valor 100',', temos:
ANO

CRESCIMENTO

PATRIMONIAL

1977
1978
1979
1980
1981

16.417.573
22.412.364
82.529.333
194.102.501
429.197.688

100
137
503
1182
2614

Rigorosa apuraçao

A incompetência e a falta de zêlo com que os negociadores brasileiros arrastaram o País a sofrer um prejuízo

Olhando para trás, podemos dizer com serenidade que
cumprimos nosso dever. Desde _que se manifestaram, no
cenário polftico e social, claros indíces de que algo de extremamente grave ocorria na administraÇão pública,
empenhamo-nos em chamar a atenção das autoridades e
. _dos cidadãos deste pafs para certos fatos que_, _di3. após
dia, evidenciavam~ delinqUência do regime, que se dissolvia não pelo passar do tempo, maS por obra da corrupção. Nada denunciamos que pudesse constituir ritotivo de alarma; no cumprimento do sagrado dever de informar e formar opinião, Proctirã.mos, -nos exatos limites, da ética jornalística, retirar dos fatos que noticiáva-mos sem contestação válida as conclusões políticas e morais que se impunham. Fo,i"Campanha de alguns anos de todo inútil, pois não se conseguia, apesar de tudo,
chegar ao ãm"ago da questão, onde se entrelaçam as famosas conexões. H()je, com a u:aJ:].qíiilidade advinda do
dever cumprido, mas com a amarga sensação de que a
Nação caminhou para trâs, no decorrer dos últimos
anos, acreditamos poder fornecer àqueles que nos lêem
os elementoS que faltavam para comprovar que o movimento de março de 1964 foi traído.
Os piimeii'os sinãis de que o regime. caminhava para o
pantanal em que começa a submergir foram revelados
por nós ao publicar a primeira sêrie sobre as mordomias.
O escândalo causado pela de~úncia apaixoriada da nova
classe, que se constituía no Brasil com base na diferenciação funcioná.! do poder, não foi suficiente para levar o
Executivo a uma ação decisiva para pôr fim à desigualdade flagrante entre os cidadãos de priJl!eira e os de. se~
gtiilda- Clãsse. Restou, -do episódio, ã denúncia, tãosomente a dlmuncia, uma vez que as providências ado tadas (como as demais matérias sobre o assunto o testemu:~ nharam) efeito algum produziram.
Em seguida, o regime deixou entrever, por obra de um
de seus altos funcionários, a sua oUtra face: a dos ne8:6cios especiais. Não fomos nós que cunhamos a expres·são: foram eies, os que viviam à sombra da cumplicidade
decorrente da diferenciação funcional de poder. Na pista
desses negócios, conseguimos descobrir algumas das ligaÇões tentaCillares do grupo dominaf!-te com fortes interesses p~ivados, mais preocupados em amealhar fortuna
fácil do que em contribuir para fazer do País um exemplo de civilização industrial e democrâtica nõ Hemisfério
Sul. MaiS uma vez, porém, a denúncia morreu na inação
de quem deveria salvar a honra do rC?gime.
A partir da amadurecida reflexão sobre as ligações entre essa classe especial de f uncionãrios e os negócios especiais, chegamos ao cerne do sistema que se estabelecera a partir de 1968, maS fundamentalmente a partir do
governo Geisel. E foi essa reflexão que nos levou a chamar de oligarqui~ aquilo que na sociologia política se denomina elite do poder. A compreensão do carâter oligárquico do regime abria perspectivas sem conta para a
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compre_ensão de seu funcionamento: o desprezo pela sociedade e pe_la Nação; o e~penho em fazer da burocracia
estatal o sócio privilegiado da Nação e das empresas privadas, em particular, assaltadas diariamente pelos
de_cretos-leis baix_ados sem con~id~rar a realidade econômica; o desCaso pelos demais Poderes do Estado (Legislativo e Judiciário), e o reforço ca4a vez maior das atribuições, do_Executivo. Sem controles e não se julgando
preso a compromissos morais e éticos. O pxec_utivo passou a alterar a Constituição por decreto e cuidou de impedir que os cidadãos, valendo-se dos procuradores da
República que ainda persistem em c_umprir seu dever,
pusessem cobro às ligações espi.íriaS dos ~ligarcas com os
maus representantes do selar privado.
Chegamos, enfim, à co~Preensão do regime: ele não
se resumia na oligarQUia Cfue governava a Nação. Os destinos de todos eram e são dirigidos pela associação da
oligarquia com certos setores privados. Essa íntima ·conexão levou a se tratar aRes Pública como coiSa privada:
daí termos usado, conscientes da responsabilidade politica de nossa escolha a expressão Coisa Nossa para designar essa confraria de malfeitores que havia defraudado o
ideal democrático de 1964.
No entanto, a Coisa Nossa não existe no ar nem se explica apenas pela conjunção de interesses pessoais de ai~
guns burocratas com alguns cidadãos; ela repousa sobre
uma estrutura sóciõ-económica muito bem estãbelecida,
que consolida interesses pessoais e materiais, eSpalha influências, negoc_ia poder. Essa estrutura, celeiro em que a
oligarquia busca seUs homens (como dissemos inúmeras
vezes}._ são as__empresas estatais. Nosso irmão Jornal da
_Tarde delas fez a radiografia, condensando aquilo que
ele e nós própríos, aO-longo dos anos, vínhamos apontando aos leitores.
Essa estrutura sócio-ec_onômica, ligada à Coisa Nossa
haveria de produzir frutos danosos para a imagem do regime- ou alguém estaria imaginando que um dia não se
chegaria a saber o que acontecia? O episódio C3.pemi,
que mostramos à exaustão, revela a estreita conexão da
oligarquia com as estatais e os militares da reserva para não referir- o caso Baumgarten, vergonha de um regime-, exemplificando como funciona a nova estrutura
de poder no Brasil.
Hoje, chegamos --assim o esperamos, porque descer
mais parece-nos impossível -- aos fatos que explicam
como funciona_ tudo~ A série de reportagens que conieçamos a publicar sobre a divida polonesa, escrita em tom
isento, é o traço que faltava pãra completar o retrato de
uma situação. Isso do ponto de vista interno, porque do
externo, essas reportagens simplesmente revelam, pela
simples enunciação dos fatos, o modo como se levou o
Brasil ao descrédito para engordar meia dúzia de apaniguados.
Hã algo que salta aos olhos: a solidão de Brasília e a
solidariedade oligarquica converteram o presidente João
Baptista de Oliveira Figueiredo em instrumento da Coisa
Nossa. Outra não pode ser a explicação para o uso que se
fez da imagem e do nome presidenciais para facilitar negócios especiais. -~
Os fatos aí e.Sfão. Insistir-se-â ainda em escrever a História dO Brasil nesses termos, daqui para a frente? Se:,
por passividade da sociedade, a resposta for sim, que haveremos de dizer a nossos filhos, quando nos lançarem
em face a responsabilidade do pantanal que lhes teremos
legado? Não será a hora de romper todos esses liames sinistros entre o governo e os corruptos, por bem, enquanto é- tempo?
A demagogia estudantil do "soc~alismo moreno"
Sábado, 13 de agosto de 1983.
DELFIM NEGA CRISE
SE O 2.045 CAIR
O Ministro Delfuri Netto, do Planejamento, negou ontem que a eventual Dão aprovação pelo Congresso da
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nova política salarial possa causar uma crise iQstitucional, em função dela ter sido anunciada Com a aprovação
do Conselho de Segurariça Nadonal.. "Isso é uma tolice.
Não tem nenhuma razão para im<iginar isso. ~ uma
questão de segurança, foi analisada pelo Conselho de Segurança, mas nada. O Congresso ê soberano nas suas decisões. O que nós temos de fazer é o qUe estamos fazendo: mobilizando o nosso partido, procurando realmente

a cooperação inclusive de todas as pessoas que podem
ajudar nessa direção".
.. "Se não passar, simplesmente, não passou", responder
o Ministro-Chefe da SEPLAN ao ser indagado sobre o,
que pode ocorrer com uma não aprovação do Decretolei nll 2.045. Se ele for rejeifado pelo Poder Legislativo, o
Ministro Delfim Netto disse acreditar que isso, em (ermos de negociação com o Fundo Monetário Internacional, FMI, significará um custo de ãfuste maior .. "Você
muda alguns números. O custo do- ajuste será certamente
maior sem a Lei Salarial do que com a Lei Salarial" observou Delfim Netto, em entrevista concedida à TV

Globo.
Carta dos empresários

"O documento é um documento político, é um documento feito com cUidado, e vai receber uma resposta
política", declarou_ o Minisfro do Planejamento, a respeito da., "carta dos empresários", divulgada ontem
(quinta-feira), e que defende uma mudança d6 runi.os da
economia brasileira. Delfim Netto iroriiZOU ã.lguns pontos do documento;,"Ele propõe um aumento de impostos, que é uma coisa qUe também analisareinos com cuidado" •. "ele propõe uma redistribuição do custo do ajustamento muito impOrtarlte, e que precisa ser analisada
pelo Governo"•. "todos querem a renegociação (da dívida externa). Inclusive vi ontem uma sugestão de: que de~
veríamos renegociar para pãgar eiri vinte anos. Estou
propondo pagar em quarenta".
A Entrevista

Jornalista- Ministro, fechou o acordo com o FMI. E
agora, quando é que começam a entrar os recursos para
o Brasil?
Delfim Netto - Nós terminamos as- negociaÇões de
carâter técnico. Eles levaram suas conclusões para
Washington. Vamos ainda continuar cOnversando sobre
alguns aspectos. Há aiiida a preparação da carta; exige
realmente um certo cuidado. Depois ísto vai ser submetido ao "board" do Fundo. _Q "boa._rd"_ deverá reunii em
outuhr_o e a partir daí as coisas deverão ficar mais s)m:
ples.

Jornalista- Ministro, esse ajuste das contas externas
não vai significar um aperto muito grave internamente?
Por exemplo, o desemprego vai aumentar?
Delfim Netto- Não. Eu acho que há um equívoco. O
des_emprego não aumenta por causa do ajuste externo.
Basta ver que iiós estilmos fazendo um g-rande esforço
para ampliar as exportações; na medida em que as ex~
portações crescem, o emprego também cresce. Nós estam-os diante de um Mundo que todo ele está em recessão.
O Mundo inteiro está em recessão. Os Es-tã.dos Unidos
agora começam a tet um primeiro sintoma de expansão,
infelizmente acompanhado por uma alta das taxas deju~
rosque é capaz inclusive de refletir no nível de expansão
dos EitadÕs ÚÕidos e certamente prejudicará o Brasil Ílo
_ q~e diz respeito ao seu balanço de pagamentos.
Jornalista -

Como o senhor está vendo essa questão

Já no Congresso, a nova política salarial? O Senhor acha

que passa?
Delfim Netto- O Corigresso é soberano. O Congresso está an!isando esta lei. Acredito que o nosso partido
fará o melhor possível para que ela seja aprovada.
Jornalista -

E se não passar, como

Delfim Netto- Se não passar
sou.

~

que fica?

simplesment~

não pas-

Jornalista - E os reflexos disso nessas negociações
com QS bancos e com o FMI?
Delfim Netto- Realmente eu acho que desde muitos
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tecendo que não pode ser superada simplesmente com
medidas puramente monetárias. O documento é um documento político, é um documento feito com cuidado e
vai receber uma resposta poHtica. Ele, entretanto, tem ai~
gumas coisas curiosas que vão ser analisadas. Por exem~
pio, ele propõe uma redis-tribuição do custo do ajustamento muito importante e que precisa ser analisada pelo
Governo. Ele propõe também um aumento de impostos,
que é uma coisa que também analisaremos com cuidado.
ATO DO PRESIDENTE N• 92, DE 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 005928/83, resolve declarar aposentado, compulsoriamente, a partir de 9 de
agosto de 1983, Orlando Ayres, no cargo de Assistente
Legislativo, Classe. "Especial", Código SF-AL-NM-012,
Referência NM~35, do Quadro Permanente do Sen,ado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso II e 102, inciso I, alínea "a" da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso I,§ 19,
428, inci'só I, 415, § 49, e429, inciso IV, da Resolução SF
n~' 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos de
20% e a gratiflcação adicional por tempo de serviço a que
tem direito, na forma do artigo 39 da Lei n' 5.903, de
1973 e artigo 10 da Lei n"' 4.345, de 1964.
Senado Federal, 12 de agosto de 1983.- Nifo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

anciS- eu defendO uma política salarial mais flexível, de
forma 'que isso não significa nada. Você muda alguns números. O custo de ajuste será certamente maior sem a Lei
Salarial do qUe com a Lei Salarial.
Jornalista _:Ministro, a convocação do Conselho de
Segurança Nacional para anunciar essa nova política sa~
larial, não se significa dizer que a não aprovação pelo
Congresso pode causar uma crise institucional?
Delfiin Netto- Não. Isso é_uma tolice. Não tem nenhuma rS:zão para imaginar isso. É uma questão desegu~
rança, foi analisada pelo Conselho de Segurança, mais
nada. O Congresso, eu volto a insistir, é soberano nas
suas_decisões. O que nós temos de fazer é o que nós estamos fazendo: mobilizando o nosso partido, procurando
realmente a cooperação inclusive de todas as pessoas que
podem ajudar nessa direção, mas o Congresso é absolutamente soberano, o Congresso ê que vai decidir.

Jornalista- O que signifiCa flcar mais simples, Ministro?

Jormilistã-- MiniStro, 'os empresários paulístas diVulgaram, onferft, Um documentO que pode se dizer de crítica à condução_ da política o senhor vê, como é que o Governo vê o documento dos empresários?

Delfim Netto - Significa que com a aproVãÇão do
Fundo nós iremos não só ter a liberação do:> recursos do
Fundo, mas a liberação do complemento das negociações que fizemos com os banqueiros, o que permitirá
ao Brasil um desafogo nas contas externas; permitirá
realmente colocar em dia alguns atrasados que nós te~
mos e trabalhar com maior agilidade com relação às contas externas.

_Ddfim Netto - Bom, em primeiro lugar, eu acho o
seguinte: ninguém quer a recessão. Seria um absurdo
imaginar que 'alguém quer a recessão. Os Estados Unidos certamente não querem a recessão, a Inglaterra não
quer recessão, a Alemanha não quer recessão. Nenhum
país do mundo quer recessão. Quando há recessão, não é
por vontade dos países: é porque tem alguma coisa acon-

ATO DO PRESIDENTE N• 93, DE 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 52, item 38 e 97, inciso
IV, do Regimento Interno, e de _conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n• 02/73 da Comissão Diretora, resolve exonerar Eudóxio Pereira de Freitas, do cargo em comissão de Diretor
da Subsecretaria de Relações Públicas, código SFDAS.l01.3, a partir desta data.
_Se[J.ado Federal, 16 de agosto de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 94, DE 1983

O -Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 52, item 38 e 97, inciso
IV. do Regimento Interno, e de conformidade co_m a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
nQ 02/73 da Comissão Diretora, resolve designar Gefaldo Caetano Filho, Técnico Legislativo, Classe Especial,
Referência NS-25, do Quadro Permanente, para exercer
o cargo, em Comissão, de Diretor da Subsecretaria de
Relações Públicas, código SF~DAS.I01.3, a partir-desta
data.
Brasília, 16 de agosto de 1983.- Nilo Coelho, Presidente.
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Ata da 126~ Sessão,
em 17 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Do/la e Almir
Pinto
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES;

"'III
SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
l-ATA DA 126' SESSÃO,
EM 17 DE AGOSTO DE 1983
!.I-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Pareceres encaminhados
Leitura de projetas

- Projeto de Lei do Senado n9
194/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que diSpõe sobre
a administração dos sindicatos rurais e regula a eleição de suas diretorias e representantes. ~
-

Projeto de Lei do Senado nl'

195/83, de autoria do Sr. Senador

Nelson Carneiro, que altera o
Capítulo IV do Título III do Livro
II do Código Civil (Lei n~'3.07l, de
li' de janeiro de 1916), relativo aos
prazos da prescrição.
-

Projeto de Lei do Senado

pública-F'edúâ-t!Va do .BraSii e a
Polónia sob O título "D"ívidil. polo-

que altera a legislação do Imposto

nesa no Brasil: uma fraude".

Mário Maia, que altera·a Decreto-

sobre a Renda, e
dências.

à Mesa

1.2.2 -

lei n"' 2.040, de 30 dejulll10ae-T9R3,

n~'

196/83, de autoria do Sr. senador

dá outras provi-

-Projeto de Resolução n~
95/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que cria corilissão parlamentar de inquérito Pãraos fins que especifica.
1.2.3 - Comunica~ão da Liderança do PDS
-Referente à designação do Sr.
Senador Marcondes Gadelha para
a função de Vice-Uder do PDS.
1.2.4 -

1.2.~

- c_omunicações da_ Presi-

dência

_Designação dos membros da
Comissão Especial Interna criada
pelo Requerimento 09 196/83, destinada a realizar estudos sobre reforma tributária.
--Convocação de sessão conjunü solene a realizar-se no dia 31
dO-cOrrente, às lO horas, destinada
a homenagear a memória de Simon
Bolivar, pelo transcurso do segundo centenário do seu nascimento.

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucçna- Odacir Soares- Hélio Gueiros·- Alexandre
Costa- Helvídio Nunes- A!mir Pinto- José LinsVirgílio Távora- Humberto Lucena- Marco Maciel
-João Lúcio- Lourival Baptista- Passos PõrtoLuiz Viana- Moacyr Da11a- Nelson Carneiro- MurUo Badaró - Amaral Furlan - Fernando Henrique
Cardoso - Severo <James:.... Mauro Borges - Gastão
Müller- Saldanha Derzi- Eriéas Faria- Lenoir Vargas - Pedro Simon - OCtavio CardoS-o.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. HaVendo númào regiiriental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. [~'-Secretário procederâ à leitura do Expediente._

E lido o .seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES

N~'s

Parecer

715, 716 E 717, DE 1983
n~

715, de 1983

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
150, de 1982 (n 9 282/82, na origem), submetendo ao

exame do Senado Federal, proposta para que seja autorizada 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 interna.
Relator: Senador Benedito Can~las

Requerimento
1.2.6- Discursos do Expediente

- N~' 746/83, de autoria do Sr.
Senador João Calmon, solicítãndÕa criação de uma comissão especial
·para apurar denúncias do jornal
"O Estado de S. Paulo" sobre os
8.Cordos entre o Governo da Ri- --

SENADOR LU/Z i>]_ANA - -

Conclusão da análise iniciada por
S. Ex' em sessão anterior sobre o
problema das sucessões presidenciais- nO Brasil.

Conforme disposto no artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n~'
130; de 1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso (MS), no sentido de obter a necessãria autorização para-- que possa elevar em Cr$
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SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lider - Denúncia
veiculada pelo jornal .. 0 Estado de
S. Paulo", sobre irregularidades
que teriam ocorrido nas nego~
ciações da dívida contraída pela
Polõnia para -com o Brasil.
SENADOR FABIO LUCENA
- Nota da comunidade universitária da UFSCAR- Universidade
Federal de São Carlos, de protesto
contra a nomeação do prof. Antonio Guíinaiães Ferri para a reitoria
daquela Universidade.
1.2.7- Oficio
- Do Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União, de agradecimentos pela atenção com que foi
recebido no Senado Federal, na
condição de Presidente do Tribunal
de Contas da União, para a sessão
especial em homenagem ao Ministro Henrique de La Rocque Almeida, ex-Senador da República, bem
como solicitando a remessa, em caráter oficial, da cópia" da ata da referida sessão,- para o fim que especifica.

1.2.8- Fala da Presidência
- Referente ao ofiCio anteriormente lido.

1.2.9-- Apreciação de matéria
- Redaçào final do Projeto de
Resolução n' ll4/82,lida no Expediente. Aprovada, nos termos do
Requerimento n' 747/83. À promulgação.

1.2.10- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.

prova documental nos casos que
!ndica, e dá outraS providências.
Votaçio adiada por falta de quo-

melhoria do sistema de esgotos sanitãríOs de Manaus.

rum.

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

-Projeto de Lei da Câmara n9
52/81 (n9 2.051(79, na Casa de origem}, que dispõe sobre o valor
anual das bolsas concedidas através do Serviço EspeCial de Bolsas
de Estudos- PEBE. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9
129/81 (n9 13/71, na Casa de origem), que altera os arts. 550 e 551
do Código -Civil Brasileiro diminuindo os prazos de usucapião
sobre bens imóveis. Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9
112(82 (n• 1.329/79, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.108, de 21 de setembro de
1966 - Código Nacional de Trânsito, visando a _coibir as depredações contra árvores e jardins,
praticadas com veículos. Votação
adiada por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APOS. A
ORDEM DO DIA
-

SENADOR MARCO MAC/EL
Política Urbana.

SENADOR ALMIR PINTO Discurso proferido pelo Deputado
Milton Figueiredo,_ em sessão do
Congresso Nacionãl, a respeito da
problemática da seca nordestina.
SENADOR HtLIO GUEIROS
- Reparos ao discurso do Senador
Luiz Via-na, proferido no Expediente da presente sessão.
SENADOR NELSON CARNE!·
RO- Memorial reivindicatório da
Organização das_ Cooperativas
Bra-sileiras, com vista a reforinu'lação da Circular n"' 761, de 1983,
do Banco Central.
SENADOR LOUR/VAL BAP-

1.3.- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n"'
150/82 (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 n"' 5.452, de 19 de maio
de 1943. Votação adiada por falta
de quorum após usar da palavra o
Sr. Humberto Lucena.
- Projeto de Lei da Câmara n9
26(83 (n' 4.90I/8I, na Casa de origem), que complementa normas gerais sobre desportos e dá outras
providências.. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câinira n9
84/83 (n9 5/83, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

TISTA - Trabalho desenvolvido
na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da SUDENE,
realizada no último dia 4. Exposição dO Ministro Mârío Andreazza, intitulada "O Desafio dã. Seca
no No releste Semí-árido precisa ser
vencido", feita naquela região.

SENADOR ENEAS FARIA Conclusões do "Seminário de Prefeitos e Pr~dentes de Câmaras de
Capitais Brãsileiras", realizado em
Curitíba.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Assinatura de contratos
de empréstimos visando a melhoria
de serviços de abastecimento de água na capital do Amazonas e em
cidades do interior, bem como a

2- ATA DA 127• SESSÃO,
EM 17 DE AGOSTO DE I983
2.1- ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
- Projeto de De_creto LegiSlativo n' 19(81 (n"' 90/81, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a- 12 de março
de 1981. Aprovado. Ã Comissão de
Redação.
- Projeto de Decreto LegíSiativo n"'l0/82 (n"'l31/82, na Câm3fa
dos Deputados), que aprova o texto do convênio sobre transportes
marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Equador, con_cl_uido em Brasília, a ? de
fevereiro de 1982. ApfOvado. À Comissão de Redação.
_-Projeto de Decreto LegiSlativo n9 14(82 (n' 123/82, ma Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o GovernO da
República da Finlândia sobre cooperação econômica e industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de 1981. Aprovado. Ã Comissão_- de Redação. - Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 137/83 (n9 236/83, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Fernando Abbott Gaivão, Embaixador do Brasil junto à República
Federal da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin. Retirado da
pauta.

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO- ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Alexandre
Costa, proferido na sessão de
16.8.83

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6 - Composição das Comissões
Permanentes.

20.000.000,00 (vinte milhões de cn.izeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
2. As condições básicas da operação como: valor,
prazos, encargos, garantia e destinaçãO dos recurs-os -estão relacionados no processo (parecer do Banco Central
do Brasil, folha n9 5).
3. Cumpre esclarecer que a Res. n"' 62, de 1975, do
Senado Federal, fixou os limites para o endividamento
dos Estados e Municípios sobre a forma de parâmetros,
em função da receita realizada pelo pleiteante no exerci·
cio anteiior; corrigida atê a época do exame por parte do
Banco Central do Brasil.
4. Assim, em função desta receita corrigida, são fixados os limites seguintes (Res. n' 62/75):
I - montante global (70% da receita líquida corrigida);
I I - crescimento real anual (20% da receita líquida
corrigida);
III - dispêndio anual máximo ( 15% da receita líquida
corrigida); e,
IV- responsabilidade por títulos (50% da receita Hquida corrigida).
5. Posteriormente, com a edição daRes. 93, de 1976,
também do Senado Federal, foi criada a figura da dívida
extra limite,-- Ou seja, recursos oriundos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS- administrado pela Caixa EConômica Federal; do Banco Nacional da Habitação para vários programas, e do FDU Fundo de Desenvolvimento Urbano, administrado, entre outros, pelo Banco do Brasil, e pelo Banco da Amazónia S.A, todos para serem aplicados nos Municípios e
Estados.
6. Assim, os recurs_os oriundos destas fontes não seriam considerados para efeito dos parâmetros (itens 1,11,
III e IV). Esta Resolução n"' 93, de 1976, é, assim, norma
que está sendo obedecida integralmente em todos os processos relativos a operações internas.
7. Não obstante a Res. n"' 93, de 1976, considerar alguns tipos de recursos como extralimites, a Comissão de
Economia, há 4 anos, resolveu solicitar ao Banco Central do Brasil, em todas as operações com a dívida extralimite, os seguintes elementos e informações para análíse
de pedidos da espécie:
a) posição da dívida intralimite;
b) posição da dívida extralirilite;
c) posição da divida após a operação em exame, seja
esta intra ou extralimite;
d) situação dos parâmetros (montante global, crescimento real anual e dispêndio anual máximo), face aRes.
n9 62, de 1975 (dívida intralimite);
e) situação dos referidos parâmetros citados no item
anterior, computada a dívida extralimite existente;
f) situação dos parâmetros após a operação em exame, seja ela intra ou extraHmite;
g) dados relativos ao balanço do exercício anterior,
onde a receita ê corrigida até a época do exame do pleito;
h) limites operacionais, onde são fixados:
h1- Montante Global (70% da receita líquida corrigida);

h2--Crescimento real anual (20% da receita líquida
corrigida);
h3- Dispêndio anual máximo ( 15% da receita líquida
corrigida);
h4 - Responsabilidade por títulos (50% da receita
lí_quida corrigida).
i) cronograma de dispêndios relativos_à diYida consolidada interna - onde são apresentados os dispêndios
anuais com todas as parcelas da dívida (intralimite + extralimite + operações em tramitação no Senado Federal
+ operação em exame).
j) dados relativos a_o orçamento do pleiteante_ para o
exercício em que está sendo examinado o pedido, onde
são apresentados todos os encargos, despesas, investi-
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mentes obrigatórios, previsàá para amortfzação da dívida externa; e,

VóTó-E:M SEPARÃÜO, vencido, do Senador José Fragelli
-

k) margem de poupança real, calculada em função da

receita líquida e do total das despesas certas e inadiâveís
da entidade.
8. Com a análise efetivada levando-se em cOntã todos os elementos acima citados, é calculada a capacidade
de endividamento e de pagamento do tomador. Para tanto,

compara-se a margem de poupança real que representa o
saldo previsto para novos investimentos com o dispêndio
anual máximo gerado por toda a dívida existente (inclusive operações em tramitação sob exame) no--período

e

dos próximos 10 anos, decidindo-se sobre a possiOílidade

da operação.

9. A Comissão de Economia, assim, possui todos os
elementos necessâiíoS para decidir se a operação irá ou
não causar pressões na execução orçi:tmcnlária dos futuros exercícios (10- anos).
10. Além dos documentos referidos, constam do
processado:
a) mensagem do Senhor Presidente da República;
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda;
c) parecer do Conselho Monetáiio;
d) parecer da diretoria -do Banco Central do Brasil,
ouvida a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, onde há referência ao parecer do órgão emprestador;
e) mapas de controle das operações e de apuração da
margem de poupança real;
f) autorização legislatiVa inunicipal ou estadtiã1 para
a operação.
11. Coffi -referênCia ao pedido constante na Mensagem n9 150, de 1982, verifica-se qUe todas as exigências
solicitadas em nosso voto foram atendidas, havendo, inclusive, margem de poupança real (Cr$ 42.226.400:tro)conforme o mapa III, anexo, bastante superior ao maior
dispêndio (Cr$ 2I.933.400,00). que a sua dívida consolidada interna apresentará em 1984.
12. Ante o exposto, achamos que a Prefeitura Muni:.-cipal de Rio Verde de Mato Grosso (MS) possui condições para realizar a operação em exame e a Comíssão
de Economia, suficientemente -iri-fófmlida para autorizar
o presente pleito, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 92, DE 1983
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 interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 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 ll de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fun de que possa con~
tratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas e ga~
lerias pluviais em ruas do Município; obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res~
pectivo processo.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubFcação.
Sala das Comissões, IS de maio de i983, -Severo Gomes, Presidente eventual - Benedito CaneJlas, Relator
- José Fragelli, vencido, com voto em separado - Affonso Camargo, vencido - Marcondes Gadelha- João
Castelo - Benedito Férreira --Gabriel Hermes.

Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor _pr_esidente da República encaminha ao exame do
- Senado Federal a Exposição de Motivos n9 130 de 1982,
do Senhof Ministro de EstadO- da Fazenda, relacionada
com o pleito da Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso (MS), no _sentido de obter a necessária autoriZação pãra que possa elevãr-em Cr$ 20.000.ÕOO,o0
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sacia[
__:_ FAS.

2..- As ~on~!ções_bá.~icás:·da~ operação são_ aS seguint~s
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 66.680.000,00;
B-Prazos:
I - de carência: 1 ano;
2-. de amortização: 7 anos;
C_- Encargos:
f -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2- correção monetária: 40% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: vinculação de cotas do Imposto
sobre a Circulação de_ Mercadorias (ICM); e
E- Destinação dos recursos: implantação de
guias, sarjetas e galerias pluviais."
3. No processo encontram~se os seguintes documentos e referêilciãs principais:
a) Lei Municíp"a.l n9 315, de (9 de julho de 1981, autorizadora da aplicação;
·
b) Exposição de Motivos (EM n9 130/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, aO apreciar a proposta, manifestOU-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários,
conduindo pelo deferimento do pedido.
4: - ta segu-irúi a posição da dívída consolidada inter:.
na da entidade, em 28-2-82 - Valor Cr$ 1,0 mil.
A- Intralimite
B - Extralimite
C- Operação sob exame
D- Total geral (A+B+C)

9 21.734,4
9 13.121,3
• 66.680,0
9101.535,7

mil
mil
mil
mil

5. O parecer do--Bã:riCo central dO--Brasi"i (votO) cio
<::on:setheirO"Ciâuáio L. S. -Haddad) re,iistra -qu~ .. to"do.O
endiVidaffiellio_da Prefeitura -Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso ultrapã.ssa os tetas que lhe foram fixados
pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n'~ 62, de
1975, do Senado Federal". Mas conclui favoravelmente
ao empréstimo porque Q_ «orçamento da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso para o ano em curso, prevê a realizaçã-o de receita de Cr$ 145,000,00 mil,
(deduzidas as operações de crédito) e sua margem de
poupança real (Cr$ 42.226,4 mil) mostra-se bastante superior ao maior dispêndio (CrS 21.933,4 mil) que a sua
díVida consolidada interna apresentará após a realização
da operação pretendida".
_
Por outro la_d9, o referido documento apresenta
uma análise de forma invertida para efeito de raciocínio,
pois inicialmente faz reJerência a um empréstimo extrali--miti!:.--.'a qu-e, por força das disposições contidas no art. 29
da Resolução n9 93/76, do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9
62/75, parcíahnente -mOdificado pelo artigo J9 da citada
Resolução n9 93/76, haja vista qtie os iecursos a serem
repassadoS prOvêm do mencionado Fundo de Apoio ao
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Desenvolvimento Social- F AS", para depois, com base
nos registras do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários- DEMOB, em que a dívida é
considerada como um todo, concluir que. "seriam ultra:
passados os tetas que foram fixados pelos itens I, II e III
do artigo 29 da mericionil.da Resolução n9 62/75".
7. Ora, se a operação é extralimite, ela não deveria
afetar os citados parâmentros (art. 29, itens I, II, III e IV
da Resoluç-.lo n9 62/75, modtficada pela Resolução n9
93f76), nem por outro lado, ser Considerada para qualquer finalidade o orçamento do ano em curso- 1982.
8, Em função do Mapa de Apuração- da Margem de
Poupança Real (Mapa III), verifica~se que deduzidas da
receita total prevista, todas as parcelas de compromissos
(operação de crédito+ despesas de custeio+ encargos da
dívi_da interna, iridiiSive previsão de juros) e acrescidas
as demais receitas provenientes da Un-ião (cotas-parte di~
versas) resulta uma margem de poupança real de Cr$
42.226,4 mil, pouco inferior ao empréstimo pretendido.
9,- Pelas razões expostas e tendo em vista que a solicitação não satisfaz às exigências expressas da lei, vemos
que o pedido improcede e o nosso parecer é contrário ao
pleito em exame.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. -José Fragelli.
PARECERES N's 716 e 717, DE 1983

Sobre o Projeto de Resolução n9 92, de 1983, da
Comissão de Economia, que ••autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Verde de Mato Grosso (MS), a elevar em _Cr$ 20.• 00Q.OOO,OO (vinte milhões de cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N'716, DE 1983
pa Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador José Fragelli
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que autoríza a Prefeitura Municipal de Rio de Verde Mato Grosso (MS), nos termos do art. 29 da Resü'lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruz.ei"r::os) o montante de sua dívida Consolidada interna, a
fim de contratar uma operação de crédito de igual valor,
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda!- FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas e
galerias pluviais em ruas do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da
Resolução n9 93, de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de
1975), pois os recursos serão provenientes da Caixa Econômica Federal, administradora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Sociiil - F AS, e, dessa forma, considerada extralimite.
3. A Res. n9 62, de 1975, do Senado Federal, fixou os
limites para o endividamento dos Estados e Municípios
sobre a forma de parâmetros, em função da receita realizada pelo pleiteante no exercício anterior, corrigida até a
época do exame por parte do Banco Centrai do Brasil.
4. Posteriormente, com a edição da Res. n9 93, de
1976, foi criada a figura da dívida extralimite, ou seja, recUrsos oriundos do fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - F AS - administrado pela Caixa Econômica
Federal; do Banco Nacional da Habitação para vários
programas-, e do FDU; - Fundo de Desenvolvimento
Urbano, administrado, entre outros, pelo Banco doBrasil, e pelo Banco da Amazônia S.A., todos para serem
aplicados nos Municípios e Estados.
5. Dessa forma, os recursos oriundos destas fontes
não seriam considerados para efeito dos parâmetros (itens I, II, III e IV). Esta Resolução n9 93, de 1976, é, as-
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sim, norma que estâ sendo obedecida inti:gralrnente
todos os processos relativos a operaÇões internas.
6. Não obstante aRes. n9 93, de 1976 considerar alguns tipos de recursos como extralimites, a Comissão de

Economia, há 4 anos, resolveu solicitar ao Banco Central do Brasil, em todas as operações com a dívida extralimite, os seguintes elementos e informações para anâlise
de pedidos da espêcie:
a) posição da dívida intralimite;
b) posição da dívida extralimite;
c) posição da dívida após a _operação em exame, seja
esta intra ou extralimite;
d) situação dos parâmetros (montante global, crescimento real anual e dispêndio anual mãximo), face aRes.
n~' 62, de 1975 (dívida intralimite);
e) situação dos referidos_ parâmetros citados no item
anterior, computada a dívida extralimite existente;
() situação dos parâmetros após a operação em exa~
me, seja ela intra ou extralimite;
g) dados relativos ao balanço do_exercicio anterior,
onde a receita é corrigida até a época do exame do pleito;
h) limites operacionais, onde são fixados:
h. I - Montante global (70% da receita líquida corrigida);
h.2- Crescimento real anual (20% da receita líquida
corrigida);
h.3- Dispêndio anual máximo (15% da receita líquida
corrigida);
h.4- Responsabilidade por títulos (50% da receita
líquida corrigída).
i) cronograma de dispêndios relativos à dívida consolidada interna - onde são apiesentados o_s díspêndiõs
anuais com todas as parcelas da dívida (intralimit6 +extralimite + ÇJperações em tramitação no Senado Federal
+ operação em exame);
j) dados relativos ao orçamento do pleiteante para o
exercício em que estâ sendo examinado o pedido, onde
são apresentados todos os encargos, despesas, investimentos obrigatórios, previsão para amOrtização da dívida externa; e,
k) margem de poupança real, calculada em função da
receita líquida e do total das despesas certas e inadiáveis
da entidade.
7. COm base nas informações e posições acima referidas, é calculada a margem de poupança e esta comparada com o perfil da (dívida intra + extralimite + operação em exame) para os próximos dez anos, decidindose sobre a compatibilidade ou não da operação faCe ó
nível de compromisso e de dispêndio existen-te. -

8. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências prinCipais:
a) Lei Municipal n9 315, de 19 de julho de 1983, autoK
rizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (n9 130/82) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 SenhOr Presidente
da República comunicando que o Conselho Monetário
Nacional ao apreciar a proposta, manifeStou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29-da Res.
n9 93, de 1976, do Senado Federal; e,
c) parecer, do Banco Central do Brasit - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários,
pelo deferimento do pedido.
9. Há ã ressaltar Que o projeto Obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da Constituição; atei1deu as normas
legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ãiéida, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item
ll).

10. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e j urfdico.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1983.- Murilo Badaró, Presidente- José Fragelli, Relator- Odaclr Soa~
res - Martins Filho - Passos Pôrto - Alfredo Campos
- Hélio Gueiros - Helvfdfo Nunes.

PARECER N• 717, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo _Miranda
Sob exame, projeto de resolução da ComisSão -de Economia como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem
n9 150, de 1982, do Senhor Presidente da República.
2. Na forma do artigo W do projeto, fica a Prefeitura
Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de
Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 d-a Resolução
n"' 93, de 11 de outubro -de 1976, do Senado Federal, autorizãda a elevar em Cr$20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros) -o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim_de que possa contratar Uma oPeração de crêdito de
igual valor, juntO à CãiXi Económica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implantação de
guias, sarjetas e galerias pluviais em ruas do Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centi:al
do Brasil, no respectivo processo.
3. As condições básicas da operação como: valor,
prazos, encargos, garantia e destinação d_os recursos estão relacionados no processo {parecer_ do Banco Central
do_ Brasil, folha n9 05).
4. A proposição mereceu da Comissão de Cons-tituição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz
respeito aos aspectos de c_onstilucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
5. Trata-se de operação extralimite, pois os recursos
são oriundos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, administrado pela Caixa Económica Federal.
6. Desta forma, os recursos oriundos desta fonte de
financiamento - F AS - não são considerados para
efeito dos parâmetros (itens I, II, III e IV do art. 29 da

Resolução n' 62, de 1976[
7 ~ Entretanto, conforme norma estabelecida pela
Comissão de Economia e adotada pelo Banco Central do
Brasil, as operações extralimite vêm sendo analisadas
éõnio- operações normais, ou seja - intraliinite avaliando-se os itens do art. 29 daRes. n'162, de 1975, em
função da operação a ser contratada.
8. Vemos que a Comissão de Economia analisou detalhadamente a operação, concluindo que a margem de
poupança real (Cr$ 42.226.400,00) -conforme o mapa
III, anexo, mostra-se bastant~ superior ao maior dispêndio (CrS 21.933.400,00) que toda a sua dívida consolidada interna -inclusive op. em exame -apresentará em
1984. Há, assim, margem suficiente para a operação.
9. · Ante o exposto, opinamos pelã. aproVaÇãO do projeto de resolução em exame.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 1983. - Passos
Porto, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Almlr
Pinto- João Lobo- Alfredo Campos- Jorge Kalume
::-: Mauro Borges - Odacir S~ares - Ga~vão Modesto.
PARECERES N9S 718, 719 E 720, DE 1983

PARECER

N• 718, DE 1983

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
146, de 1982 (n9 278/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do S.e~
nado Federal, proposta para que seja autorl_zada a'
Prefeitura Municipal de João Pinheiro (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete
mil, qua_trocentos e dois cruzeiros_ e set_enta e nove
centavos).
Relator: Senador J oiio Castelo
Com a mensagem n9 146/82, o Senhor Presidente ~a
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Munidpal de João Pinheiro (MG),
que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Fede-
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ral, mediante-a- utilização de recurSos do Fundo de
Apoío ao Desenvolvimento Social (FAS), a seguinte
operação de crédito:
Características da operação:
A - Valor: Cri 6.837 .402;79 (correspondente a
4.062,19 ORTN de CrS 1.683,14 em Abril/82);
-a-Prazos:
l - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 96 meses;
C - Encargos:
I -juros de: 6% a.a. cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D - Garantia: Vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos Recursos: Consttução de
uma creche na Sede do Município.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido por entendê-lo técnico, ecoK
nómico e financeiramente viável, não devendo os seus
encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
_No Mérito, a construção de uma Creche se enquadra
nas normas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e tem merecido a aprovação
desta Comissão pelos seus aspectos positivos que advirão para as camadas populacionais de baixa renda.
Assim sendo, acolhemos a Mensagem, nos termos do
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 93, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro
(MG) a elevar em Cr$6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívi~
da consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo }9 f: a Prefeitura Municipal de João Pinheiro, Estado de MinaS Gerais, nõs termos do art. 29 daResolução n<:> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cri6.837A02,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e
setenta e nove centavos) correspondente a 4.062,29
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
1.683,14 (vigente em abril/83, a fim de que possa contratar um empréstimo deigual valor,jun~o à Caixa Económica Federal, medi<lnte a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de uma creche na sede daquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1983. -Severo Gomes, Presidente em exercício--:..:....:._·Joio Castelo- Relator
- Lomanto Júnior- Affonso Camargo- Jorge Kalume
- Gãbriel Hermes- Fernando Henrique Cardoso- José Lins.

PARECERES N•S 719 E 720, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 93, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Joio Pinheiro (MG) a elevar em CrS
6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete
mil quat~ocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada interna''·

PARECER N• 719, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Pedro Simon
O presente projeto de Resolução, da Comissão de
Economiã. do Senado Feder~!. como conclusão de seu
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parecer sobre a Mensagem nY 146/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
João Pinheiro (MG) a contratar empréstímo no valor de
Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete
mil quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos), destinado a financiar uma creche na sede daquele
município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 2"' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados no artigo 2" da Resolução 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foretab_orada consoante as prescrições legais e regimentais-aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encã.minhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala da Comissão, 8 de junho de 1983. - Murilo Badaró, Presidente - Pedro Simon, Relator - Martins Filho- Helvídio Nunes- Alfredo Campos- José Fragelli
- Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Marcondes
Gadelha - Hélio Gueiros.
PARECER N• 720, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Alfredo Campos
A matéria sob a nossa apreciaçãO, -objetiva aUtorizar a
Prefeitura MuniciPal de João Pinheiro (MG ), nOS termos
do que estabelece o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 6.837 .402,79 (seis milhões, oitocentos -e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiroS- e·seterifa
nove centavos) destinada a financiar a Construção de
uma creche na Sede daquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que a enteildell conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
No mérito, devemos assinalar que a insigriificância do
valor do pedido retrata bem a carência de recursos com
que se debatem os Estados e os mUnicípios brasileiros,
para atenderem a atividades essenciais no campo sócioeconômic_o.
Essa carêncüi de recursos é fruto de uma má repar: tição das receitas fiscais, onde os Estados e os Municímodêlo
pios foram descapitalizados em beneficio de
centralizador e gerador de uma ciranda financeira que~
certamente, levará (ou já leva) à insolvência esSas esferas
de Poder.
Em função de tal sistemáiiêircerifrilizadora, o Governo Federal viu-se obrigado a disciplinar as operações de
créditos dos Estados e Municípios, levando em conta o
que estabelece o item VI do Artigo 42, da Constituição
Federal, a fim de conter as crescentes solicítações de recursos.
Assim, surgiu a Resolução n9 62, de 1975, do Senado
Federal, que disciplinou as operações de crédito" dosEStados e Municípios, fixand:o os seus limites e condições.
Não obstante, o art. 39 desse diploma legal dispõe que
os Estados e Municípios poderão pleitear a elevação dos
limites fixados, a fim de realizarem operações de crédito
especificamente Vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e compatíveis com os objetivos e planos
nacionais de desenvolvimento.
Por essa via passaram inúmeroS projetõs que não atendiam ao esptrito da exceção apontada.
Posteriormente, atravês da Resolução n9 93, de 1976,
também o Senado Federal, as normas foram liberalizadas mais ainda, com a criação do instituto da dívida

dos custos administrativos, forçando prefeitos e governadores a pleitear o beneplâcido do Governo Central
(Secretário d~ Planejamento/Banco Central), para obterem recursos através das transferências ou mediante as
autorizações de empréstimos.
Os inconvenientes da forma centralizada de Governo
que se instalou no País, poderá ser exemplificado, objetivamente, com o presente pedido de autorização de empréstimos de 6.8 milhões, cujos custos de tramitação oscilam em muitas dezenaS de milhões.
~ oportuno, portanto, que se reconheça a necessidade
de se mudar a fórmula de repartição das receitas entre a
União, os Estados oe Municípios.
Não obstant~ tod._os._ os incon~eni_entes apontados na
política tributária do País, não podemos penalizar novamente aquela municipalidade que busca, através do mecanismo do endividamento, fugir da falta de recursos
para investimentos-. _ __
_
Assim, nos aspectos que competem a este órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Ecomomia
da Casa, visto qUe a operaÇão de crédito a ser autorizada
acarretará reais benefícios p~rã as faixas populacionais
de baixa renda daquele município.
Sala da Comissão, ll de agosto de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente, Alfredo Campos, Relator - Marcelo
Miranda - Almir Pinto - João Lobo - Jorge Kalume
~Mauro Borges- Odacir Soares ---:-Gaivão Modesto.
PAREC_ERES N•S 721, 722 e 723, DE 1983
PARECER NoS 721, DE 1983

-e-

um

extaliinite.
A conseqüência natural do modêlo centralizador foi a
descapitalização dos Est<idos e MunicíPios, tendo como
causas principais a ineficiência do sistCma montado, com
os seus custos financeiros altíssimos, seja atravês dos
próprios encargos financeiros ou dos não menos eleva-

Da CmD.issãO de Economia, sobre a Mensagem n9
84,de 1983 (n9148/83- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo
Alegre (SC) a-elevar Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões?
quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete
cruzeiros) õ montante de suit dívida consolidada inter-

na.
Relator_:. Senador Luiz Cavalcante
O Senhor Presidente da república encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),
·propõsta no sentido _d_e que seja a Prefeitura MuniCipal
de CamPo Alegre (SC), · auiofiZã-dã:- ã ê1êvar em Cr$
T,S36.627,00 (sete rrijlhões_ quinhentOs e trinta e seis ffiil,
seiscentos e ~rite e Sete cruzeiros) o moritailte de sua
--dívida éonsolidada- interna, a fim de contratar empréStimo junto à Caixa EcOriomica FCdCr21,-este na Qual1dade
de- agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolviminto S-ocial_- FAS, valor coúespõndente a 3.142,16
ÓRTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
2-.398,55, em outubro /82.
2.

çaracterísticas da operação:

A . .....;.. Valor: Cr$ 7.536.627,00 (correspondente a
3.142,16 ORTN de Cr$ 2:398,55, em outubro/82);
B.- Prazos:
1 - de carência: O1 ano,
2- de amortização: 04- anos;
C - Encargos: __
l -.Juros de 6% a.a.,
--2- corrêÇão monetária: 60% dO índice de va- riação das ORTN;
D- Garaniia: Vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
Ê _:__ -b-eSüriâçàO -dos recursos: aquisição de equipamentos para cole_ta de lixo.
3. Segundo o parecer apresentadO pelo ÓrgàÕ fiilanciador, a operação de crédito sob exame é viâvel económica e financeiramente.
4. O processO ê aCompa!lhado dos seguintes elementOS- prl"nCíj)ais;
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aY Lei n9 638, de 18-6-82-ã.utorizada da operação;
b) Exposição de Motivos (Em n9 029/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, coffiunicandO que o -Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, mariifestoU,::se
favoravelmente, ao pleito, formulado conforme o art. 29
dã Res. n~' 93,--de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil -- Departamento da DíVída Pública, favorável ao Pleito.
. 5-. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (íntra + operação sob exame), verifica-se que
não seriam ultrapassados os tetos qu-e lhe foram fixados
pelOs itens I, II e IICdo-art. 29 daRes. n"' 62, de 1975.-6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite,a qual, por força das disp<lsições contidas no art. 29 da
Res. n"' 93, de 1976, não se--aplicam os citados limites
tens I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n9 62, de 197s;=anibas do Senado Federal, haja viSto que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS._
7. Aléffi da característica da operação - extralimite
- e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores- Prt!SsõCs- na "execução orçãmentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimentos da presente mensage~, na forma do seguinte:

u:-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1983.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre
(SC) a elevar em CrS 7.536.627,00 (sete milhões? qui~
nhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal Resolve:
Artigo li' E a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Çatarína, nos termos_do art. 29 da
Resolução n9 93,-de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada interna em crt 7.536.627,00 (sete milhões,
quJ_nhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros), c_or~espondente a 3.142,16 ORTN de CrS
2.398;55, vi_gen~~ em outubroj82, a_ fim~ que possa contratar um empréstimo de igual valor, ju-ilfo à Caixa Econômfca Federal, esta na qualidaae de agente financeirodo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
(:(esti_nado à aquisição- de equipamentos para coleta de
lixo urbano, obedecid~s as condições admitidas pelo
--Banco Central do Brasil, no respectiVo processo. ·
Artigo 2~' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de junho_ de 1983. - Roberto
Campos, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator :Gabriel Hermes - Albano Franco - Fernando Henrique
Cardoso -Jorge Kalume- João Castelo.
PARECERES NoS, 722 E 723, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 94, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Alegre (SC) a elevar em Cr$
7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis
mil e seiscentos e vinte e sete cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
PARECER NO 722, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hélio Gueiros.
O pY.ojeto sob exame, de a"Utoria d8. Comissão de Economia do Senã.do Fedenil; ·oom.o conclusão de seu pare-

3424 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

cer sobre a Mensagem n"' 84/83 do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Campo
Alegre (SC) a contratar operação de crédito_n_o valor de
CrS 7.536_.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis
mil e seiscentos e vinte e sete cruzeiros), destina à a:qüi:
sição de equipamentos -para coleta- de lixo urbano_,_
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parãgrafo único do artigo 2'~ da Reso-

ANEXO AO PARECER N• 1'24, DE 1983
Redação linal do Projeto de Resolução

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifiCa--se que todas as formalidades foram atendidas, não ha~
vendo óbices à tramitação normal da presente propo~
sição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1983,- Murilo Badaró, Presidente - Hélio Cueiros, Relator - Alfredo
Campos - Marcondes Gadelha - Amaral Furlan Martins Filho - Odacir Soares- Passos Pôrto - Helvídio Nunes.

PARECER N• 723, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Gaivão Modesto
A matéria sob a nossa apreciação, já exausfivaffienfeanalisada pela autora do Ptojetó de Resolução, em tela,
objetiva autorizar a Prefeitura M unicip~l de Camp9 Ale-gre (SC), nos termos do que estabelece o art. 29 da Reso~-
luçào o\' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope~
· ração de crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (s~te mi~
thões, quinhentos e trinta e seis mil e seiscentos e vinte
sete cruzeiros) destinada à aquisição de equipamento
para coleta de lixo urbano.
A proposição mereceu a· a-colhida da Coniissão de
Constituição-e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.

Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico exa~
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~
sa, viSto que a operação de crédito a ser autorizada beneficiará a comunidade daquele município.
Sala da Comissão, 1 I de agosto de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente- Gaivão Modesto, Relator- Alfredo
Campos - Marcelo Miranda - Almir Pinto - Joaõ Lobão -Jorge Kalume- Mauro Borges - Odacir Soares.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e
eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO n9

, DE 1983

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda, área de 33.000 ha. (trinta e três mil hectares),
no Estado de Rondônia, para implantação de projeto
de bovinocultura.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Poder ExecutiVO autoríZacfó-a alienar à
-empre·sa Agropecuãtia Industrial e COlonizadora Rio
Candeias Ltda, área de 33.000-hii. (trinta e três mil hectares), no Estado de _Rondônia, para implantação de proje~
to de bovinocultura aprovado pelo INCRA.
Art. 29 A área referida no artigo anterior será alie~
nada mediante promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva que condicione a lavratura da escritura de
compra e venda da área ao fiel cumprimento do crono~
grama físico~financeiro da execução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda, se a empresa não iniciar a implantação do
projeto dentro do prazo de um ano, a partir da data da
iavratura da escritura de promessa de compra e venda,
ou se houver paralisação nas atividades de execUção do
proje-to, ficando o Poder Público ·com o direito de ser
reintegrado na posse da área, e com livre disposição da
mesma.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N9 725, DE 1983
D.a Conússão de Redação
Redaçio o'nal do Projeto de Resolução n9ll4, de
1982.
Relator: Senador Passos Pôrto

ANEXO AO PARECER N• 725. DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 114, de
1982.

1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 161, de 1981, que autoriza o Poder Executi~
voa alienar à empres-a Agropecuãria Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda, ãrea de 33.000 ha (trinta e
três mil hectares) no Estado de Rondônia, para implantação de projeto de bovinocultura, esclarecendo que
substituiu a expressão ..Territóiío" por "Estado" à vista
do disposto na Lei Complementar n'i' 41, de 22 de dezembro de 1981.
Sala das Comissões 16 de agosto de 1983.- João Lobo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- PassOs Pôr-

to-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a se'guinte
RESOLUÇÃO N•

empréstimo externo no valor deUS$ 50,000,000.00 (cio~
qUenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fa~
·zenda e--dO Banco Central do Brasil, para ser aplicado
nos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado,
Mineração e Infra-estrutura Económica do Estado.
Art. 2~> A operação realizar~se-á nos termos apro~
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame
-aãs corldições creditícias da operação a ser efetuado pelo
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco
Central do Brasil, nos termos do item II do art. !9 do De~
creto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de~
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico~financeira do Governo Federal, e,
ai~da, o disposto na Lei Estadual n9 8.772, de 15 deja~
neiro de 1980, autorizadora da operação.
Art. _39 Esta Resolução en_~ra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N'i' 726, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 74, de
1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do ProjetO de
Resol!Jção n'i' 74, de 1983, que autoriza o Governo doEs~
tado do Pará a alienar à empresa Maisa-Moju Agroin~
dustriai S.A.,- um-a área- de·terra·s -devolutas ào Estado,
com aproximadamente 30.000 ha. (trinta mil hectares).
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1983.- João Lobo, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Passos Pôr-

to.
ANEXO AO PARECER N• 726. DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 74, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único; da Constituição; e
eu.
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

A Comissão apresenta a redaçào final do PrOjetO" de
Resolução n9 114,de 1982, que autoriza-o Govern·o Oo
Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões
de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Económica, naquele Estado.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1983.- João Lobo, President~ - Passos Pôrto, Relator- Saldanha Derzi.

PARECER N• 724, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçilo n'i' 161, de

161, de

1981.

lução nl' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por

conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 29-da Resolução n~" 62. de 28-10-75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.

n~>

Agosto de 1983

, DE 1983

-Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienãr à
empresa Maisa~Moju Agroindustrial S.A., uma área
de terras devolutas do Estado, com aproximadamente
30.000 ha. (trinta mil hectares).
O Senado Federal resolve:

Art. J9 E o Governo do Estado do Parã autorizado
a alienat terras de sua propriedade, localizadas no M u~
nicípio de Moju, à empresa Maisa-Moju Agro industrial
S.A., ã.té o limite de 30.000 ha. (trinta mil hectares), para
implantação de projeto agroindustrial, considerado de
grande interesse sócio-econôffiico pai'a a região, aprova~
do pelo Instituto de Terras do Parã- ITERPA.
Art. 2'i' Esta ReSolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 727, DE 1983
Da Comissão de Redação

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar
operação de empréstimo externo no valor de US$
50,000,000.00 ( clnqüenta milhões de dólares americanos), destinada aos Programas de D~nvolvimento
Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutra Econômica, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:

Art.• l 'i' E o Governo do Estado de Goiás autoriza~
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de

Redação final do Projeto de Resolução n9 77, de
1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 77, de 1983, que suspende a execução do
art. 211 da Lei n9 1~333, de 25 de dezembro de 1977, do
Município de Sertãozinho, Estado de São ·Pa,_ulo.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - S31danha Derzi, Relator- José
Lins.

- DIARió DO CONGRESso:NACIO~AL_(Seção H)
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ANEXO AO PARECER N• 721,- DE )983
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 77, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

.do art. 42, inciso VIl, da Constituíçào, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, D.E 1983

Suspende a execução do art. :z:tl da Lei n~' 1.333,
de 2S de dezembro de 1977, do Município de Sertiozinho, no Estado de São Paulo.
O Seriado Federal resolve:
Artigo único.

tE. suspensa, por iitconst'ifuciOnatidadé,

nos termos da decisão definítiva

do~SU.prerilo

Tribtinal

Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto_ de
1982, nos autos do Rt;CUrso EXtraordinário n., 97.335-4,

do Es.tado de São PaulO, a execução do art. 21 f da Lei n'i'
I:333, de 25 de dezembro de 1977, do Município de Ser~
tãozinho, naquele Estado.

PARECER N• 728,' DE 1983
D~

Comissão- de

R~dação

Redação final do Projeto de Resolução n'1 86, de
1983.
Relator: Senador Salda,nba _D~rzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'? 86, de -1983~ qoe- autoriza Prefeitura-Municipal de Mundo Novo (MS)' a elevar em Cr$
108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil,
oito-centos e di:tqüenta e Um CiuzeirõS e quarenta e sete
·~entavos) o montante de sua díVida-consolidada interna.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1983.- João Lobo, Presidente- Saldanha Dei-zi, Relator- Passos Pôrto.

a

ANEXO AO PARECER N• 728, DE !983
Redação final do Projeto de Resolução n"' 86, de
1983.
FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, "inciso VI, -âa Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de CrS 108.118.851,47 (cento e
oito milhões, cento e dezoito mil, Oitocentos e cinqüenta e- um cruzeiros e quarenta e sete ce-ntavos).
O Senado Federal resolve:

Art. I'? Ê a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da
Resolução· nv 93, de 1 I de ootubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar o·peração de crédito no
valor de Cr$ 108.118.851,47 (ce~to·e ciito milhões, Cenio.
e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros e
quarenta e sete centavos), correspondentes a 51.608,29
ORTNs, considerado o valor nominal da ÜRTN de Cr$
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro Cruzeiros e noventa
e nove cerltavos), vigente em agosto/82, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilizaçãO de recui-s-os~ do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociãl -~-FAs·,
destinada à implantação de sarjetas e meios-fios; naquele
Município, obedecidas as condições -ildmitid~ pelo Banco Central do Brasil no respectivo· processo.:-Art. 29 Esta Resolução enfra em vigor na· data de
sua publicação.

PARECER N• 729, DE 1983
Da Comissão de Redação
Reda1;;ão final do Projeto de Resolução n'? 87, de
1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comi~são apresenta a redação fina) do Projeto de
Resolução n~' 87, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS) a elevar em CRI
132.184.000,00 (<:e-rito e trinta e doiS milhões, setecentos i
oítenta-e quatro mil cruZeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
·
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1983.- JOão Lo.:bo,. Piesidente- Saldanha Derzi, Relator- Passos Pôrto.

ANEXO AO PARECER N• 729; DE 1983
Redação rmal do Projeto de Resolução n'? 8.7, de
1983.
Faço saber qu~ o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, fnciso VI, da Constítuição, e eu,
______, Presidente,_ promulgo a. seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

AQtoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Es~
tado de Mato Grosso do SuJ, 8 contratar operação de
crédito no valor de ÇrS 132.784.000,00 (cento e trinta
e. dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil crnzeiros).
O Senado Federar resolve:
--Art, l_'? É _a _Pcef_çitura Municipal de lguatemi, Esta~
do de Mat_o G_rosSo do Sul, nos termos do art. 2'? da Re~
-soluÇão n"' 93, de 11 de-outubro de 1976, do senado Federai, autorizada a contratar operação de crédito novalor de CrS 132.7_84.000,00 (cento e trinta- e dois milhões,
Se-tecentos e oiterihi e -qU'atrá mil cruzeíioSYJUnlO à Caixa
Econôm!Ca Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada _à implantaç~o de galerias pluviaiS, guias e sarj~t~_s, !?aquele_Municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta ResQiução entra em vigor na· daia de
sua publicação.
O SR. PRESlD~NTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1<?-Secretãrio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO

N'

194, DE 1983

Dispõe sobre a administração ·dos sindicatos rurais
e regula a ·eleição de suas diretorias e representantes.

__ Q_ Congresso Nacional decreta:

AxL 1'? A adminístração dos sindicatos rurais, de
empregados e empregadores, s~rá exercida Por uma di reteria composta de ·um -presidente~ um vice-presidente,
um tesoureiro-e Uni secretário, todos eleitos a cada perío~
-ão de quatro anos Pela- assembléia geral. através de vo~
t8Ç-ã0 ·aTreta para êãda cargo.
· · --§ l '? --Cfs -Candidatos menos vo-tados serão_os supff:nies
doS cai8os a que se candidataram, obedecida a ordem de
votação no pleito-.
~
-- § 29 Ao vice~presiden"te caberã_o. exercíCio da presi~
déncia, nos casos de licença ou afa;tameflto temporário
do titular.
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§ 39 Ocorrendo vacância do cargo de presidente, o
vice-Pres:idente asumirá até a pos-se do suplente de presidente, que será iinediatamente convocado.
§ 4s> Qiümdo se verificar -vacância de qualquer cargO
de diretoria e não bouvei- suplente correspondente, respondefá pelo cargo' o diretor mais velho até a posse de
novo titular, efeito na forma do parãgrafo _seguinté;
§ 59 Sempre. que para o cargo vago não houver sUplente o presidente, dentro de trinta dias, cOnvocará
eleição para Oset.i preenchimento, com dez dias de pi-azo
para inscriçãO de carididatos~ Caso enr que será 'cumprido
o restante do mandato.
§ 6'? O presidente candidato à redeição somente serâ.
declarado eleito se obtiver oitenta por cento (80%) dos
votos apurado~. Em- não o.c-orrendo o iere.rido uquo~
rum", será declarado eleita- o candidato imediatamente
mais votado.
.
·
.
Art. 29 Siffiultaneamente com a diretoria e pelo mesmo processo de votc:tçào, serão eleitos dois delegados repi"esentalltes juntá à federação, cabendo ao mais velhO o
direito de votos no conselho. de representantes.
Art: 39 _ O' COnselho Fiscal serã constituído de três
(3) membrós e será eleito anualmente, em chapa única..
pela assembléia geral Convocada para aprovação da proposta orçamelltária do exercício Seguinte. A posse dos
conselheiros _dar-se-ã a 1.,. de janCi.ro .do exercido financeiro a iniciar-se.
Art. 49 As impugnações contra candidatos ou recursos contra as eleições serão decididas pelas autoridades
competentes no prazo de trinta dias, a contar do respectivo recebimento na repartiçãO, não produzindo, entretanto, efeitos suspensivOs.
Parágrafo único. - Ao Ser recebida ~ impugnação ou
recurso, o presidente do sindicato, no prazo de cinco
dias. o encaminharã à autoridade co~petente, devida~
mente instruído. por via de protocolo.
Art. 59 As_d~cisões a nível de.sindiéato~ e federações
são da compet~ncia do respectivo Delegado Regional do
Trabalho e as de nível das confederações, do Ministro dO
Trabalho.
Art. 6'? AS eleições sindicais rur3is serão convocadas
no prazo de cento e vinte dias_ da data do término dos
mandatos da diretoria em exercício. através de edital afixado em sua sede e publicado no Diário Oficial do Estado, para os sindicatos e federações e no Diário da União,·
para as confede_ra,ções.
·
Parágrafo único. O Poder Executivo expedirâ instruções c_omplementares para a realização das eleições
sindicaís furais.
_.
Art~ 7"' Os Candidatos às. eleições nos siridicatOs da
categoria patronal deverão formalizar suas inscrições na
secretaria da sindicato, rio prazo de trinta dias a Contai.
da publicação do .. ~?dital; fazendo juntar ao pedido, os seguintes docum~Oios:.
I - c6pT3 da quitação tempestiva da contribuição sindical dos três úJ.timos anos;
II - cópia da carteira de identidade;

lll - cópí• oo C.P.F.;
IV- cópi~dó cartão de inscrição na secretaria estadual .de (~zenJa;
V - cópia do certificado de matricula no INPS;
provas de estar qUites com a mensalidade social
devida ao sindicato.
Art. 8'? Esta lei entrará em vigor na d3.ta de sua
publicação.
Art. 91! Rêvogam~se as -~isposições em contrário.

vr..::..

Justificação
Ã _consideração da Casa uma tentativa de discipliname:õtC de eleições sindicaiS-esPeCífiCo para o meio rural,
elaborado o projeto com base en1 trabalho do Sindicato
Rural do Município do Rio de Janeiro.
Alega a entidade sindical referida, em favor do novo
regulam~nto, que o atual sistema eleitoral sindical já não
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se presta às finalidades para as quais foi instituído, eStando mesmo a produzir os seguintes resultados negativos:

I - dissidências no meio das classes representadas,
com repercussões irreparáveis;
II - proporciona e estimula o peleguismo sindical,
grande obstáculo a que se alcancem os verdadeiros objetivos sindicais;
- -- -- --III- óbice às lideranças autênticas, relativamente aos
cargos de direção sindical;
IV - domínio de grupos, geralmente de pelegos que se
eternizam na direção sindiCal;
v - corrupção generalizada na administração sindical.
Por isto que a presente proposta, fundada nas .eidções
diretas para cada cargo, visa estabelecer um sistema democrático, capaz de modificar, de imediato, todas as
apontadas distorções.
Sala das Sessões, 16 de agosto -de 1983.- NelSon Carneiro.
(Às Comissões
gislação Social.)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

ae- Cô11siúUlçãó e Justiça e de Le-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 195, DE 1983
Altera o Cãpftulo IV, do Tftulo III, do Livro 11 do
Código Civil (Lei n'1 3.071, de 1'1 de janeiro de 1916),
relativo aos prazos da prescrição,
O CoriSreSSo Nadõnãl df:creta:
Art. 19 Alein'i'3.071,de1'i'dejaneirode1916(Código Civi1), passa a vigOrar com
seguintes modificações no CapítUlo IV do Título III do Livro II (artigos
177 a 179):

as·

"Art. 177. Salvo disposições decorrentes de
tratados internacionais vigentes ·no Brasil e outras
especialmente estabelecidas em lei, os prazos prescricionaiS- e-decadenciais das ações são regidos pelo
disposto neste Código e são os seguintes:
I - de quinze anos, o das açõe~ de nulidade; e o
das ações reais -imobiliárías, entre ausentes;
II - de dez anos, o das ações reais iinobiriárias,
entre presentes;
III - de cinco anos, o das ações em geral, quando a lei não fhar prazo diverso;
IV - de dois anos, o das ações de anulação de
casamento;
V ~ de um ano, o das ações redibitórias ou de
abatimento do preço, por vícios ocultos, em se tratando de imóvel;
VI- de séis meses, o das ações redibitórias oU
de abatimento do preço, por vícios ocultos, em se
tratando de móvel.
Art. 178. Os prazos prescriCiORais ou·decadenciais começam a Correr da dãt:a
que juridicamente a ação poderia ter sido proposta.
§ I'i' São decadenciais os-p-razos- das ações -constitutivas e os das ações mandamentais.
§ 29 Aplicam-se às ações sujeitas à decadência,
quando couberem, as disposições dos arts. 168 a
171.
Art. 179: -São imprescritíveis Ou ii:is-uS"celiveis
da decadência:
I - as ações para a segurança de direitos personalíssimos e as de estado;
II- as ações de nulidade de casamerito, salvo
casos expressos em lei;
III - as ações preVidenciárias e B.s a:cidentárias;
IV- as ações do servidor público sobre relações
estatutárias ou ·relativas a direitos delas decorrentes;
V- as ações reais dos titulares de bens públicos
de qualquer naturez:a;
VI- as a~es relativas a direitos que a qualquer
tempo possam ser exercidos.

em

P:irágrafo único. A imprescrÚibilidade não se
estende a prestações periódicas."
~:rt. 29 Esta Lei entrará em vigor na ôafa de Sua
public-ação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrâi-io.

Justificação
_O_ projeto tem diversos objetfyos~- õo" tÕC3.f!te -à espinhosa inatêiia relativa à prescrição e à decadência.
Em primeiro lugar visa livrar os destinatâríos ·das normas prescricionais e decadenciaís do excessivo _casuJsmo
que lamentavelmente impera a respeito no Código CiVil.
Depois, objetiva disciplinar o asSuntO 'denfrO de um
cófiteXto mais unitârici e abrãngent:e, pela adoção de normas maiS amplas e -de mai'cir plasticidade, como convém
à simplicidade elos textos legais, de modo a colocâ-los ao
fácil alcance da compreensão de seus destinatários e apli-cádores.
Encurt_ou ba~tante certos prazos prescricionais, para
.Pô-(os eril consonârlcia Com- o alto- dinamismo da vida
moderna e, em contrapartida, outros foram iffij)lfcita ou
explicitamente dilatados, não só para que se desse ito texto um cunho mais sistemático, como porque prazOs- hã
que são simplesmente ridículos, tornando impraticável o
exercício da ação. A solução do projeto tende assim para
um justo equilíbrio, que facilmente se co-mpreende à luz
do respectivo texto.
-EVitOu-, ·âin.---'dá; PelO pi-incrpiÕ geial da actlo oatà~ esÚtbelecer os momentos a partir dos quais os prazOs têm
curso, sabendoMse que tais prazos devem começar a correr a partir do momento em que a ação juridicamente
poderia ter sido proposta.
Diga-se ainda ter o projeto com prudência Cvitado definir distintivamente os institutos da- decadência e da
prescrição, em não sendo em princiPio tarefa do legislador definir institutos jurídicq~, _peiQ __perigo <las d~_fi
nições.- 'lúmnis defioitio in jure eh•iii periculosa eSi'', já
advertia Javoleno. Preferiu, por isto, e com_mai~ !?!OVeito, estabelecer as hipóteSes em que ocorre a decadência,
de modo a dar no texto da lel. -um Ponto final a essa verdadeira vexata quaestlo.
E com este fitO, admitindo a cl3ssrticai;ã0- d3s ações de
Pontes de Mirand~ em declaratóriaS; constitutivas, OOn~
denatórias, executivas e mand3:mentais, estatuiu serem
ãecade-n'Cíais Os -praZos -para a propoSitura das ações
cqns_titu_tivas (poSíiíVis Ou- riegat'ivas) e dãS- mandaffientaís.
A solução pode parecer um tanto dogmática, mas não
só atende a uma exigência de ordem prática como ao que
substancialmente tem sutentado a boa doutrina, magistralmente espelhada no excelente trabalho do prof. Ag~
nelo Amorim Filho, publicado no n'i' 193 da Revista FoO!nse_,-intituladq ...Critério Científico para distinguír a:
prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis". É verdade que esse autor não se refere ex)2ressamentçàs ações mandamentais como suscetívc;is de
decadência, mas sobretudo por não admitir a classificação d_o gra,nde mestre, mantendoMse partidário da classifíca"ção t~iparlida, segundo ã. qual aS -ações são declaratórias, constitutivas e condenatórias.
Não aceita a cl~ssi!"ãcação ~e Pontes de MiranUa apretexto de que as ações executivas e as mandamentais
acharMse-iam naquelas compreendidas. Inegável, entretanto, a sabedoria da classifiCãçào de Pontes de Miranda
e segundo essa não hã porque deixaNe de incluir as
açôes mandamentais dentre aquelas sujeitas a prazos decadenciais. Típica a propósito a ação de mandado de segurança.
Segundo ainda o prof. Amorim Filho, são imprescritíveis as ações constitutivas não sujeitas ã prazo para -o
respectivo exercício. O projeto, neste passo, não lhe segue inteiramente a lição. O problema da imprescritibilidade ou da insuscetibilidade de decadência não se apresenta como puramente doutrinário, mas sobretudo como

um prOhlCma de Política e de técnica legislativas. Por isto
preferiu o projeto adotar solução explicita, dentro de
uma_ visão a um tempo técnica, moderna e humana.
Diga-se, ainda, ter o prOjeto "estabelecido serem aplicáveis aos prazos decadenciais, quando couberem, as disposfções dos arts. 168 a 17 i, do CC. Os impedimentos ao
início do curso do prazo e a suspensão deste nem sempre
se mostram incompatíveis com o princípio da percrnptoriedade dos prazos decadenciais e nem, por outro lado,
estaria a cOnvir se desse à -matêria solução inteiramerite
despida de flexibilidade,
Em suma, colima o projeto, dentro de uma formulação razoaVelmente simples, de um lado, modernizar a
prescrição e a decadência e, de outro lado, sem grande
casuísmo, explicitãMlos na medida do juridicamente necessário,
Tais _são, Senhores Senadores, o projeto e sua justificação, ambos da lavra do ilustn:: Desembargador AntoM
nio Assumpção, qUe honrosamente ofereço à consideração da Casa quando menos na certeza de estar Contribuindo para abrir importante debate em torno de dois
do1; _mai~ controvertidos inst_itutos do direito civil: o da
prescrição e o da decadência.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1983. -Nelson Car.Qeiro.
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CAPITULO IV
Dos PrazoS da Prescrição
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordínaria- mente, em vinte anos, as reais em dez, entre presente e
entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam_ ter sido propostas. (20)
Art. 178. Prescreve:
§ J9 Em dez dias, contados do casamento, a ação do
marido para anular o matrimónio contrafdo com mulher
já deflorada (arts. 218, 219, n9 IV, e 220). (21)
§ 2'i' Em quinze dias, contados da tradição da coisa,
a ação para haver abatimento do preço da coisa móvel
recebida com vício redibitório, ou para rescindir o conM
trato e reaver o preÇo pagO, mais perdas e danos.
§ 39 Em dois meses, contados do nascimento se era
presente o marido, a ação para este contestar a JegitimiM
dade do filho de sua mulher (arts. 338 e 344).
§ 4'i' Em três meses:
I. A mesma ação do parágrafo anterior, -se O marido
se achava ausente, ou lhe ocultaram o nascimento; contado o prazo do dia de sua volta à casa conjugal, no primeiro CaS9, e:- da data do conhe_cimento do fato, no segundo.
II. A ação do pai, tutor, ou curador para anular o
casamento do filho, pupilo, ou curatelado, contraído
sem o consentimento daqueles, nem o seu suprimento
pelo juiz; Cónt:ido o prazo do dia em que tiverem ciência
do casamentO (arts. 180, n9 III, 183, n9I, 209 e 213).
§ 59 Em seis meses:
L A ação do cónjuge c-oa to para anular o casamento;
contado o prazo do dia em que cessou a coação (arts.
183, n•IX, e 209). (22)
II. A ação para anular o casamento do incapaz de
consenti(, p~rOffiOVida por este, quando se torne capaz,
Por seus representantes legais, ou pelos herdeiros; contado o prato do dia em que cessou a incapaciadade, no primeiro caso, do casamento, no segundo, e, no terceiro, da
morte do incapaz, quando esta ocorra durante a incap~cidade"(art.212).
·
III. A ação para anular o casamento da menor dedeiesSeis e do menor de dezoitos anos; contando o prazo
do dia em que o menor perfez essa idade, se a ação for
por ele movida, e da data do matrimónio, quando o for
por seus representantes legais (arts. 213 a 216) ou pelos
parentes designados no art. 190.

.
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IV. A ação para haver o abatimento do preço da coisa imóvel, recebida com vicio redibitório, ou para rescin-

dir o contrato comutativo, e haver o préçO -pago, ·mais
perdas e danos; contado .o prazo da tradição da -coisa.
V. A açào dos hospedeiros, est3lajadeiros ou foriie- _
cederes de víveres destinados ao consumo no pr6prio estabelecimento, pelo preço da hospedagem ou dos alimentos fornecidos; contado o prazo do úfimo pagamento.
§ 69 Em um ano:
L A ação do doador para revogar a doação; contado
o prazo do dia em que souber do fato, cjue O autoriza a
revogá-la (arts. 1.181 a 1.187).
II. A ação do segurado contra o segurador e vice-

no

versa, se o fato que a autoriza se verifiCar
país; contado o prazo do Qia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato (art. 178, § 79, n\" -V).
III. A ação do filho, para desobrigar e reivindicar os
imóveis de sua propriedade, alienados ou gràvados pelo
pai fora dos casos expressamente legais; contado o prazo
do dia em que chegar à maioridade (arts. 38_6 e 388, n9 1).
IV. A ação dos herdeiros do filho, no caso do número anterior, contando-se Oprazo do dia do falecimento,
se o filho morreu menor, e bem assim a de seu representante legal, se o pai decaiu do pâtrio poder, correndo o
prazo da data em que houver decaído (artigos 386 <? 388,
n\"s II e IJI).
V. A açào·de nulidade da partilha; contado o prazo
da data em que a sentença da partilha passou em julgado
(art. 1.805).
VI. A ação dos professores, mestres_o_u repetidores
de ciência, literatUra; ou-arte, pelas liçõeS--qUe derem, pagáveis por perfodos não excedentes a um-mês; contado o
prazo do termo de cada período vencido.
VIl. A açào dos donos de casa de pensão, educação
ou ensino, pelas prestüÇõeS dos Seu i}erislon'íStas, alÚnoS
ou aprendizes; contado o prazo d<?. vencimento de cada
uma.
VIII. A ação dos tabeliõeS e outros oficiais--do juízo,
porteiros do auditório e escrivães, Pelas Custas dos iitoS
que praticarem; contado o prazo da dat.a daqueles por
que elas se deverem.
IX. A ação dos médicos, cirugiões ou farmacêutiCos~
por suas visitas, operações ou medicamentos; contado o_
prazo da data do último serviço piestado. (23)
X. A ação dos advogados, solicitadores, curadores,
peritos e procuradores' judiciaiS para o pagamento de ·
seus honorários; contado o prazo do vencimento do contrato, da decisão final do processo, ou da revogação do
mandato. (24)
·
XI. A ação, do proprietário do prédio desfalcado
contra o do prédio aumentado pi::la avulsão, nos termos
do art. 541; contado o prazo do dia em que ela ocorreu.
XII. A ação dos herdeiros do filho para prova da le~
gitimidade da filiação; cOntadO o prazo da daia do seu
falecimento se houver morrido ainda menor ou incapaz.
XIII. A ação·do adotado par.a se desligar da adoção
realizada quando ele era menor ou se achava interdito;
contado o prazo do dia em que cessar a manoridade ou a
interdiç-do.
•
§ 79 Em dois anos:
I. A ação do cônjuge para anular o casamento nos -casos do art. 219, n9s I, II e III; contado o prazo da data da
celebração do casamento; e da data de execução deste
Código para Õ~ ~asamentos anteriormente celebrados.
11. A aÇào dos credores por dívida inferior- a cem
cruzeiros, salvo as contempladas ríos n9s VI a VIII do parágrafo anterior: contado o prazo do vencimento respectivos se estiver prefixado, e, no caso contrário, do dia effi
que foi contraída.
III. A ação dos profes~ores, mestres e repetidores de
ciênêia, literatura ou arte, cujos honorários sej.ãm estipulados em prestações correspondentes a períodos maiores

de um mês;- contado o prazo ·do vencimento da última
prestação.
IV. A ação dos engenheiros, arquitetos, agrimensores e esO:reôtnetras, pó r seus honorários; contado o pratõ do termo dos seus trabalhos.
V. _A ação do segurado contra o segurador, e vice~
versa, se o fato que a autoriza se verificar fora do Brasil;
contado o prazo do dia em que desse fato soube o interessad_o _(art. 178, § 6?, ri9 II).
V~.__ ~ ~~ã_a do cônjuge, ou seus herdeiros necessáriOS, para àriUlar a doação feita pelo cônjuge adúltero
ao seu cllmplice; contado o-prazo da dissolução da sociedade conjugal (art. 1.177).
VIL .A ação do m_arido ou dos se_us herdeiroS, para
- aTnllar atas_ da mulher, praticados sem o seu consenti_m~hto, Ou sein o Suprim~nto dojtiiz; contado o prazo do
~dia em que se dissolver a sociedade conjugal (artigOs 252
ê315).
.
§ 89 Em três anos:
A ação do vendedor para resgatar o imóvel vendido;
cohtado o prazo da data da escritura, quando se não fixou_ no.. contrato prazo menor (art. 1.141).
§ 99- Em quatro anos:
I. Contados da dissolução da sociedade conjugal, a
ação da mulher para;
a) desobrigar ou _reivindicar os imóveis do casal,
quando o marido os _gravou, ou ·alienou sem outorga
uxória, ou Supriinerito de1a pelo juiz (arts. 235 e 237);
b) anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo
marido fora dos casos legais (arts. 235, n9s III e IV, e
236);
c) reaver do marido o dote (art. 300), ou os outros

bens seus confiadOS aadmihlsfraçào rriarital (artigos 233,
n9 II, 263, n9s VIII e IX, 269, 289, n9 I, 300 e 311, n9 ITI).
II. A açãO cios herdeiros da mulher, nos casos das letras a, b e c do número anterior, quando ela faleceu, sem
propor a que ali se lhe assegura; contado o prazo da data
do falecimento_(arts. 239, 295, n9 II, 300 e 341, n9 III).
III. A_ ação da mulher ou seus herdeiros para des-obrigar ou reivindicar os bens dotais alién"ados ou gravados pelo marido; contado ·o prazo da dissolução da soci~dade conjugal (arts. 293 a 296).
IV. A ação do interessado em pleitear a exclusão do
-herdeiro (arts. 1.595 e 1.596), ou provar a causa da sua
deserdaçã.o (aits. 1.741 a 1.745), e bem assim a ação do
deserdado para a Impugnar; contado o prazo da abertura da sucessão.
V. A ação de_ anular ou rescindir os contratos, para a
qual se não tenha estabelecido m-enor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;
b) no Ck erro, dolo; simulação ou fraude, do dia em
que se realizar o ato ou contrato;
~)_quanto aos atas doS incapazes, dO â:ia em ~ue cesSai a incapacidade.
·
· ·
VI. A ação do filho natural para impugnar o reconhecimen-to; contãdo o prazo- do dia em que atingir a
maio-i-idade ou se emancipar.
§ I O. _ Em cinco anos:
I, _As_prestações de pensões alimentícias: (25)
Ii: As prestações de rendas temporárias ou vitã:lícias.
III. _Os_ jurõs; oU quaisquer oittr:is prestações acessórlás -pagáVeis- ãi:nJalmente, oú em períodos mais curtOs.
IV. Os alugueres de prédio rústico ou urbano.
V. A ação dos serviçais, opérârios e jOrniileiros, pelo
pagamento dos seus salários. (26)
VI.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos

MuniCípioS~- e bein assim toda e qualquer açào contra -a

FaLe..-:da. Fe~eral, E_stad~:~.al ou Ml!nicipal; devendo o
prazo da prescrição correr da data do ato ou fator do
-qUal se originar a mesma ação.
Os prazos dOs números antedares· serão contados do
dia em que cada prestação, juro, aluguel ou salário for
exiglvel.

VII. A ação civil por ofensa a direitos de autor; con~
tad_o o prazo da data da contratação,
·
-VIII. O direitO de pi-opor ação rescisória:
IX. A ação por ofensa ou dano causados ao Oireito
de propriedade; contado o prazo de data em que se deu a
mesma ofensa ou_dano.
Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste
COdigo serão regulados, quanto ao prazo pelo art. 177.
(Ã -comfSsãô de Coltstituiçào e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 196, DE 1983

Altera o Decreto--lei n9 2.040, de 30 de junho de

1983, que altera a legislação do Imposto sobre a Rendi.~ dá outras providências.

e

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto-lei n'? 2.040, de 30 de junho de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. J9 Não ensejará instauração de prOcesso
fiscal, com base em acréscimo patrimonial a descoberto,- a inclusão, na ~ecJaração de bens relativa aO
exercício financeiro anual, de valores depositados
em cadernetas de poupança no Sistema Financeiro
de Habitação, ou aplicadas em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, ou em títulos da dívida pública estadual ou municipal, ou na
aquisição de imóveis novos, processada através de
clãusula expressa, para aluguel residencial, pelo pra~
zo de 3 {três) anos consecutivos~ sendo vedado ao
adquirente alienar o imóvel antes do término deste
período."
Art. 29 Ao art. 59 do Decreto-lei n9 2.040, de 30 de
junho de 1983, é acrescentado o seguinte item. "c"':
.. Art. 59
c) procedimentos destinados a assegurar o con-

trole da indisponibifid!i.de dos imóveis prevista neste
Decreto-lei."
Art. 3? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões erri contrãdO.
Justificação
O Decreto-lei nQ 2.040, de 30-6-83 foi proposto pelo
Governo com o objetivo de criar novos instrumentos geradores de maior circulação monetária, atraVés de eventuais acréscimos mantidos a descoberto da Declaração
de Bens dos contribuintes do Iffiposto de Renda.
A fínaHdade com que se projetou tã.I-política financeira foi proporcionar maiores alocações para as cadernetas
de poupança do Sistema Financeiro de Habitação, a C9locaçào no mercado de maiOr volume de 9brigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, e títu"!os da dívida
píiblica estadual e municipal.
o--referido ~iploma legal'visa, assim, atingir a necessidade imposta pela queda progressiva~~o nível de capatação de recursos destinados ao SFH, bem como ir -em
socorro dos pesados encargos dos cofres públicos, naciOnªl, estadual e municipal. - .
O pr!=Sente projeto de lei introduz alteraçOes, consideradas dã maior importância e mesmo necessidade, com o
objetivo de criar, paralelamente. uma linha de recurSos.
por período limitado de três .anos, destinada a criação de
habitações para a grande faixa da poPulação que não
pode aspirar -aos beneficias do Sistema Finailceiro de
H8.~itação para aquisição da casa própria, mas que· com
aquela linha de recursos passará a dispor de maior volu11'1:e _de" residências para morar, pagando simples aluguel.
Desnecessário seria enfatizaz: que, acorrendo maior oferta, como forçosameilte ocorrerá com a medida proposta,
os preços tenderão a níveis mais- baixoS~Acresce que a ap)icação de recursos para a aquisiçã~
de habitações repres-entará para o proprietário um inves-
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timento de alta rentabilídadé após o períodO vinculadO à
locação, além de servir, decisivamente, de valioso respaldo à política habitacional do País, carente, no momento,

de maiores recUrsos financC:irõS. -

-Sala das Sessões, _17 de agosto- de -1983. -

Mário

Maia.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.040 - DE 30 DE JUNHO DE

1983
Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá
outras providências
Art. }9 Não ensejará instauração de processo fiscal,
com base em acréscimo patrimonial a descoberto, a inclusão, na declaração de bens relativa ao exercício fiitãnceiro de' 1984, de valores depositados em cadernetas de
poupança do Sistema Financeiro de HabitaÇãO, ou aplicados em Obrigações Reaj1,1siáveis do TeSOu"[o Nicional
- ORTN ou em títulos da dívida pública estadual ou
munícipal.
Parágrafo único O tratanlentO fíScat e"sfabeiecido
neste artigo sOmerite- se aplica aos valores correspondentes a rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 1982,
que não constituam objeto de processo fiscal administrativo ou judicial, iniciado até a data do depósito ou da
aplicação.
Art. 5<> O Ministro da Fazenda pod"erá expedir atos
necessáilos à tixecUÇãO"-ae5te Decreto-lei, especialmente
sobre as seguintes matérias:
a) procedimentos capazes de assegurar o controle e a
Indisponibilidade dos depósitos reafíádOs--e- dos títulos
custodiados, bem como prazo e condições destes;
b) definição das empresas de pequeno e médio porte,
bem como forma e condiçõ-es de subscrição e integrafização de suas ações ou quotas.
Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetas li-dos serão publicados e remetidos às·comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de ~oJução que vRi ser lido
·
pelo Sr. l<>-5ecretá~io~ _

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1983
'cria Comissio Parlaineotar de Iiiquérito parR os
rms que especifica.
O Senado Federal resolve;
Art. I<> Fica c"riada, nos termos do Art. 170,1etra B,
do Regimento Interno, ComisSão Parlamentar de ln-quérito_destinada investigar o processo de privatizaÇão
e desnacionalização da Compãnhia Vale do Rio. DoéeA
Art. 29 A Coiriiss[o de Inquérito, constituÍda por 9
(nove) membros, tem o pr;azo de 120 (cento e vinte) dia~
para apresentar suas conclusõeS.--- -- ---------- ------- -

a

Art. 3<> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
ArL 49 Revoga~-Se as disposiçõeS em ContiâriO.
Justificação
A exploração de jazidas, minas e outros recursos rninerais é competência constitucional privativa: da União
(Art. 89), A legislação maior permite a exploração por
concessionários ou pessoas jurídicas autorizadas. Mas o
artigo 168 do mesmo Instituto Legal estabelece, effi seu§
l<> que essa concessão ou autorização só pode ser dada
"exclusivamente a brasileiros. oU a sociedades organizadas no País". Finalmente, o artigo 43 postula qu~ ..compete ao Congresso Nacional, COnl-a sanção dO PrC::sidente
da República, dispor sobre toda,s as matérias de compe-

'tência da União", especialmente quanto ao~. "bens do
domínio da União".
Causa _esptcíe, pois, e justificada apreensão aos aten- _tQ$ _me_mbrosdo Congresso Nacional, que comece arepercutir na grande imprensa, no início d,o mês em curso,
o murmúriO em torno da possibilidade de estarem setores tecnocrátic-oS-do governo to_mando providências tendentes à desestatiza,ção da Companhia Vale do Rio Doee, ao arrepio da legislação e segregadas da audiência da
opinião pública e do Congresso Nacional.
Complícand_O esse quadro Osjornaisrlão conta de que,
após o fracasso da tentativa de corte do orçamento das
estatais e diante da perspectiva de igual fracasso na exigência- de aprovação do arrocho salarial através do
Decreto-lC:i n<> 2.045, o a-cordo com o FMI estaria pendente da possibilidade de privatização das grandes estatais brasileiras. O pretexto, que não deve ser discutido
nesta justificação, mas no transcurso dos trabalhos de
CP! apropriada, é da necessidade de retomada integral
dos princípios da economia de livre concorrência. Mas o
que se deseja ê a purga-ção pardal aa dívídã externa atravês da alienação dessas empresas ao-capital estrangeiro.
Não é outro o objetivo da bem articulada campanha
de descrédito das empresas estatais, injustamente acusa-das de únicas responsáveis pelo crescente endividamento
externo e da asfixia da pequena e média empresas. Ao
contrário de preconceitos tão bem divulgados e orquestrados pelos que pretendem se assenhorear da soberania
nacional, os fatos comprovarão que o Brasil moderno,
festejado pela tecnocracia como potência emefgente, ê o
Brasil que adveio da criação das empresas estatais, a partir dos esforços de desenvolvimento nascidos durante o
esforço de guerra despe!J.dido _pelo País por ocasião de
seu envolvimento na II Guerra Mundial. A CVRD, juntamente com a Cia. Siderúrgica Nacional são as responsáveis_ pelo arranco brasileiro em direção ao desenvolvimentO da industrialização pesada.
Criada pelo Decreto-lei n" 4.352, de 1<>-6-42, a partir
da desapropriação da Cia. Brasileira de Mineração e Siderurgia, da Estrada de Ferro Vitór~a- ~}n.as e d~ Itabira Mineração, a Cia. Vale do Rio Doce, s_oc~edade de
eGOnomia_ mista; órgão da adrrlinistração indireta da
União ê a sexta maior empresa brasileira, independentemei"tte das inúmeras subsídlárias e· consorciadas,
sitUando-Se logo- aba-ixO da PiiTROBRÃS; de 3 subsidiárias da ELETROBRAS e da EMBRATEL com o patrimôniõ líquido de 3.978,7 mílhões de cruzeiros (valores
de 1972).
Possui importantes ·subsidiárias no País, como a DOCENA VE (VRD Navegação S.A.), a FRDSA (Fioréstas
Rio DoceS.A.), a DOCEGEO (Geologia e Mineração) e
6 subsidiárias no exterior:-a ITABIRA (ltabira Internaciona(Finance Ltd3.~). a RIO DÓCE cRiO-Doce Limited), a RDA (RiO Doce Ariteifca, rncorPoration), aRDE
(Rio Doce Europa S.A.) a RDIF (Rio Doce Intemational Finance ltda.) e a SEAMAR (Searllar Shípping Corporation).
A partir-de 1976, POr Exposição. de MÓtívos _n" 279, de
29-10, foi autorizada a constituir a ALUNORTE (Empresa Alumina do Norte do Brasil S.AJ e a ALBRÃS
(Alumínio Bras-ileiro S.A.)..
·
"
__ A empi-eSa -participa-; também. das _coligadaS VALE~
_SUL (Valesul Alumínio S.A.) FORFERTIL (Fertilizantes Fosfatados S. A.) CENIBRA (Celulose Nipo Brasileira S_.A.) NIBRAÇOS (Cia. Nipo Brasil.eira S.A.) FLONIBRA (Empreendi!Jlentos Flore_stais S.A.) ITABRASCO (Cia Italo Brasileira de Pelotização), HISPANOBRAS (C ia Hispano Brasileira de Pelotização), além
da Mmeração R1o do Norte S..A. e das Mmas da Serra
Geral SA.
Possui e adminisÚa, diretamente, as seguintes Pequenas empresas de mineração: Tocaritiris, Tucumã, Andira,
Guariba, rtapi, Japurâ, Jaruapari, Jatapu, Mamocoré,
M~puera, Maracai, Q1:1arai, Tapava, ~rupadi,Tarau~
ca·, Àraguaia, ~:Bacaja, CCtetu. Capoeirã.na, Iriri, Gua-

~

Agosto de 1983

nhães, Itacaiunas, Nova Era, Santarém, Tucuruí. Curuí1.
Tapajós, Jaraupu e Naque._
Com 41 anos de cri.içãD, a CVRD é uma das empresas
nacionais que_ ma~ cresceram e que mais tem poSsibilidade rle crescer. Seus títulos no mercado tem elevada cotação. (Em 12-8-83 é a 4-, ~mpresa a ter os títulos mais
nego_ciados e a 4• a ter o_s títulos que mais subiram). Das
cotações de "O Globo", na data em questão, consta_:
. "VALE: lucro por ação de Cr, 77"/A "Companhia
Vale do Rio Doce obteve, em julho, lucro líquido de CrS
2,1 bilhões, o que equivale a um lucro por aÇ'JO de_CrS
O, 14. Com estes resultado_s_, o lucro líquido acumulado
-do ano situà-se em CrS 12,3 bilhões e o lucro por açào
em o;n. A Vale teve uma receita líquida mensal de Cr$
43,8 bilhões e anual de 203,8 bilhões, referentes à venda
de minério de ferro e pelotas".
Essa liquidez, Jucratividade e credibilidade facilitam oatendimento de quaisquer solicitações de aumento de capital, a par de abrir opção segura de aplicação para os-investidor~s brasil.eíros.
A cobiça internacional sobre essa empresa - assim
como sobre a maioria das estatais brasileiras- justificase tanto pelo tamanho de seu património quanto por
suas ilimitadas possibilidades de crescimento.
Mas são suas finalidades económicas diversificadas
que mais atraem a avidez dos particulares e das multina-.
cionais, pois a CVRD está legalmente habilitada não
apenas a ·~extrair, beneficiar, transportar, embarcar ecomercializar minérios de ferro e outros bens minerais,_mas
também a operar sua estrada de ferro e explorar o seu
tráfego, assim como operar terminais marítimos nacionais ou estrangeiros de que seja permissionária. SobretudO porque pode exercer, no país ou no exterior, outras
atividades que possam interessar, di reta ou indiretamente, à realização de seu objetivo social, inclusive pesquisa,
industrialização, compra e venda, importação e exportação, assim· como a prestação de serviços de qualquer
natureza, podendo, ainda, participar, sob qualquer modalidade, de outras sociedades".
. Por tudo isto, a Nação eJ:tige que as maquinações Sigilosas em torno da possibilidade de alieilação dessa estatal sejam exibidas à pleila luz. Por outro lado, compete
ao Çongresso Nacional a função de exercer vigilância
con~tante e suficiente para impedir que tais maquinações
sejam Coroa"das de êxilo ou levadas ao perigo da irrever~
sibilidade. Outro não é .o tnotivo por que solicitamos a
abertura de uma CPI para investigar as denúncias públicas de desnacionaliz.acão da CVRD.
Sala das Sessões; 17 de agosto de 1983.- Henrique
Sanüllo.

LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art. 170. -A criação de-comiss[o de Inquêriio po~
derá ser feftR:
_ .
.
~
. .
a) por Resolução de l/3 (um terço) dos membros do
S~n_@_p_,~com fundamento no art. 37 da _Constituição;
b) por projeto de resolução de iniciativa d7 qualquer
Senador ou Comissão.
§ 1<> -Na hipótese da alínea a, o ato, entregue à
Mesa com o número sufici(mte de assinaturas, serã considerado definitivo, sendo lido perante o Plenário e produzindo os seus efeitos a partir da publicação, independentemente de outra formalidade.
§ 21' -Nos casos da alínea b, a proposição terá o
tratamento dos demais projetas de resolução.
§ 39 -No ato ou no projeto de criação, devem ser
indicados, com precisão, o número dos membros da Comissão, o prazo de duração e o fato oU fatos a apurar.

{,Às .ComissiJes df Constituição e Jusliça e de Economia.)
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação_quevai ser lida pelo Sr. !9Secretário.
E lida a seguinte

gressQ Nacional a ~r realizada no dia 31 do corrente, ãs
10 horas, destinada a homenagear a memória de Simón
Salivar, pelo transcurso do segundo centenãrio do seu
náscimento.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Hâ oradores
iriScritos. Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz
Viana.

Brasília, 16 de agosto ·cte 1983.

6 SR. LUIZ VIANA PRONUNCIA DISÓ:JRSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que, em substituição ao
Senador Murilo Badaró, designei, para a função de V ice-

Líder do PDS, o Senador tylarcondes Gadeltm.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos de a.lto
apreça e consideração.
~
Aloysio Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESlDENTE (Aimir Pinto) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
L:íder de Part!d?.
·

O .SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
QUE, ENTREGUA À REVISÃO DO
ORciDOB. SERÃ PUBUCADO POSTERIOR_ME('ITE.

.~JJISCURSO

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para uma breve comunicação.

IY-Secretário.

E lido o seguinte.

REQUERIMENTO N• 746, DE 1983
Requeiro, ouvida a Casa e corn fundamento nos arts.
75, letra a, 76 e 77 e seus respectivos parágrafos do Regi-

mento Interno, seja criada uma Comissã9 Especial, composta de 5 (cinco) membros, para, no prazo de noventa
(90) dias, apurar as graves denúncias do jornal O Estado
de S. Paulo sobre os acordos entre <:J governo da República Federativa do Brasil e a Polónia. iníêiadas no dia 14
do corrente mês, sob o título "Dívida polonesa no Brasil:
uma fraude" (documentos anexos).
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1983.- João Calmoo.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - De ãeôrdo
com o disposto no§ 29 do art, 76 do Regimento Intern_o,
o requerimento será despachado ãs comissões permanentes em cuja competência regimental se compreende a matéria a ser estudada pela comissão especial que se pretende criar.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Tendo em vista a criação, através do Requerimento n"' 196, de 1982,
aprovado no dia 10 último, de autoria do Sr. Senador
Murilo Badaró, da Comissão Especial Interna destinada
a realizar estudos sobre reforma tributária, a Presidência, de acordo com as indicações das Lideranças, designa, para integrar a referida comissão, os seguintes Senadores:
PDS
Suplentes
Jorge Bornhausen
Jutahy Magalhães
Jorge Kalume

Titulares
Murilo Badaró
Roberto Campos
Otãvio Cardoso
José Lins
Virgilio Tâvora

PMDB
Suplentes
José Fr~gelli
Alberto Silva

Titulares
Itamar Franco
Affonso Camargo

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Por §)JI!JN!/Jl<
do nobre Sr. Senador Nelson Carneiro e em déi:~-Prert'Ck
de entendimentos havidos com a Mesa da Câmar~ dos
Deputados, a Presid~ncia convoca sessão solene do Con-:-

"

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
comunicação)- Sr. Presidente,'devidamente credenciado pela Lid_erança do meu Partido, faço o seguinte registro:
5
Offl3.1034
611385CDEP BR
166480XPSK BR
77/13-8-83
TELEX 611385
De:
Associação dos Docentes da Universidade Federal de
São Carlos - (ADUFSCAR)
.
Associação dos SerVidoreS da Univefsidade Fed. de São

"Carlos- (ÃSüFSCAR)
Diretório Central dos Estudantes da ÜFSCAR - DCE
- LIVRE UFSCAR
-
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
. - Eunice Michiles - RaimUndo Parente~ Aloys_io
Chaves- Gabriel Hermes -José Sarney- João Lobo
- Carlos Alberto - Marcondes Gadelha - Milton
Cabral - Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Guilherme
Palmeira ....:.. Lutz Cavalcante - Albano Franco - Ju~
tahy Magalhães- João Calmon- Roberto Saturnino
- Alfredo Campos - Henrique· Santillo - Marcelo
Mirãnélã- Álvaro DiaS...::... }ofge Bofnhausen- Carlos
Chiarelli.
--

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da
União o seguinte oficio:
...Brasília, 17-8~83
Excelentíssimo Senhor Presidente
Venho em meu nome e no desta Corte de Contas
apresentar a V. Ex• os meus mais sinceros agrade~?i~
meritos pela tOcante e honrosa atenção co_m que fui
_recebido nessa. alta Casa do Congresso Nacional, na
con-dição de Presidente do Tribunal de Contas da
União, para as solenidades que tiveram lugar na tarde de ontem, em Sessão Especial, por iniciativa do
iluStre Senador Alexandre Costa-;-- em homenagem
ao antigo Senador e nosso saudoso colega, Ministro
Henrique de La Rocque Almeida.
Muito me sensibilizaram, Sr. Presidente, não só a
deferência ea elegância com que V. Ex• distinguiu o
signàtâriO desta mas, também, as atenções de qUe
-fui alvo por pirte dos ilustres Senadores presentes,
aos quais, peço a V. Ex~ a gentileza de estender e
transmitir, se possível, a ce-rteza de nOssa amizade.
de nosso respeito e d,_a. nossa admiração.
Agradeceria a V. Ex'-, sinceramente, fosse-nos remetida, oficialmente, pela Presidência dessa Casa,
cópià da Ata da referida Sessão, para registro em
nossos Anais.
~proveito o ensejo para renovar a V. Ex'- o testem-unho da minha maís alta consideração e apreço,

com ãs mifihas -cordiais saudac9es.
Ministro M~rio Pacini - Presidente do Tribunal
de Con.ta& da União.

Nota Ofical
Diante da nomeação do Prof. Antonio Guimarães
--Férfi Para OCupar a reitoria da Universidade Federal de
São Carlos, os docentes, funcionárioS e alunos desta univerSidãde, tornam público seu mais veemerite protesto
contra este novo passo da intervenção instaurada na
UFSCAR a partir de 8 de março do corrente ano, fim de
mandato do ex-Reitor.
A comunidade universitária da--UFSCAR sente~se
profundamente desrespeitada e consid_era inaceitâvel:
__I - Que a Sr' Ministra da Educação - após ter solici~
ta do a elaboração de uma lista sêxtupla- de nomes para a
reitoria da UESCAR, após ter considerado a Lei n"'
6. 733 ultrapassada e impróprià, ao envíar projeto de lei
ao congresso modificando-a recuse a lista sêxtupla de
eminentes nomes a ela encaminhada pela UFSCAR e
nomeie um interventor através desta mesma lei.
2- Que a mesma _Sr• Ministra, tendo rejeitado a lista
_ sê?ttupla a ela encaniínhada recentemente pela UFSCAR
.cám o casuísmo pretexto de que não continhã nonies inteil:los~-tloineie.êõrri6 Siü Reítor um hõri1em que nenhu·
ma ligação ·possui com esta universidade.
-... 3 - Que o Prof. Antonio Guimarães Ferri - com ·
toda a violência de seu gesto - assuma a reitoria da
UFSCAR contra a vontade amplamente manifesta.
-- Em oito meses de luta e resistência pela autonomia
.Q._~.i· ':lriiverSidade___ por uma comunidade composta de
1_ mil funcionários, professores e álunos.
São Carlos, 12de agosto de 1983.- ADUFSCARA.SUFSCAB. - DCE-L!VRE.
_-~~o

que

ti_n~a

a registrar.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- .A Presidência determina a publicação do documento e tomarâ as
providências necess4rias no s-entido de ser remetida a
Sua Excelência, o Presidente do Tribunal de Contas da
União, a·Ata da Sessão Especial realizada ontem em homenagem à memória do saudoso Senador Henrique de
La Rocque.
.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Há sobre a mesa, requerimento que vai ser--lido Pelo Sr.
1V-Secretário.

E lido e aprovado o ~egufnte

REQUERIMENTO N• 747, DE 1983
Nos termos d_o ar_:t•. .35G do Regimento Interno. requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fi1_1al do Projeto_d~ Resolução n"' 114,
de 1982, lida no Expediente, que. «autoriza o Góvern_o do
Estado de Goiás, a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões
de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado".
Sala das Sessões, em 17 de agosto de 1983.- Henrique

SantillO .
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o

requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final do Projeto de ReSoluçijo
n"' 114/82, lida no Expediente. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti~ la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Presidência convoca sessão extraordinária -a realizar-se hoje, às
18 horas e 35 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
~Projetas de Decreto Legislativo nYs 19, de 1981; 10 e
14, de 1982; e
- Mensagem n<? 137, de 1983, referente à escolha do
Sr. Fernando Abbott Gaivão, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Almir Pinto - João Calmon -João Lúcio -José
Lins - Luiz Cavalcante - Marco Maciel - Octavio
Cardoso - Virgílio Távora.

cional de Trânsito-,-vísando a coibir as depredações contra árvores e jardins, praticadas com veículos, tendo
PARECER, sob n~' 576, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Yqtaram
Stm 5 Senadores e Não 8. Não houve abstenção. Total
de votos 13.
Não há quorum. Nos termos regimentais, vou suspender a sessão por lO minutos e acionar as campainhas.
(Suspensa às 16 horas e 16 minutos, a sessão é reaberta
às 16 fiaras e 26 minutos.)
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre S~nador Marco Maciel.

-o SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum, em plenário, a Presidência deixa de proceder à verificação. Em conseqüência, os demais itens da pauta, todo-s em fase de votação,
ficam com a apreciação adiada para a sessão de amanhã.
São os seguintes os itens aifa votação fica adiada.

ORDEM DO DIA
2
Item 1:
Votação, em turno único,' do Projeto de Lei da
Câmara nY 150, de 1982 (n9 3.826/80, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 461 da Conso-

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n~> 5.452, de l~> de maio de 1943, tendo
PARECER, sob nl' 627, de 1983, da Comissão
-de Legislação Social, favorável, com valo vencido, em separado, do Senador Gabriel Hermes.
Em votação _o projeto.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena para
encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCAJJO POSTERIOR,
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
0- Sr. Humberto Lucena votação, Sr. Presidente.

Requeiro verificação de

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ~ regimental o requerimento de V. Ex'
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Vamos proceder a nova votação. Na forma regimental, a votação será norriinal e pelo processo eletrônico.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. JOSE LINS (PDS -

CE) -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Como vota

o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Sim.

PB) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os Srs. Senadoresjâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à

~·otação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Eneas Faria - Ga:briel-Heinles - Hélio Gueiios -Humberto Lucena - Martins Filho.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1983 (n~' 4.901/81, na Casa de origem), que
complementa normas gerais sobre desportos e dá outras
providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 588, de 1983, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 84, de 1983 (n~' 5/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre prova documental nos casos que indica, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n• 667, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1981 (nl' 2.051/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre o valor anual das bolsas concedidas através
do Serviço Especial de Bolsas de Estudos -PESE, tendo
PARECERES, sob n~>s 602 i:i-605, de 1983, das Comissões:
- de Educação e Cultura., ]1' pronunciamento: solicitando audiência da Coinissão de Constituição e Justiça;
29 pronunciamento: favorável;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Finanças, favorável ao projeto, c-om voto venci~
do do Senador Gabriel Hermes e voto vencido, em sepa~
rado, do Senador Jutahy Magalhães.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 1981 (n~' 13/71, na Casa de origem), q_f.:l_e altera.os arts •. 55o- e 551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapião sobre bens imóveis, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n~' 545, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.
6

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter·
no), do PrOjeto de Lei da Câmara n~> 11.2, de 1982 ( n<?
_ 1.329/79, na Cãsa de origem), que acrescenta dispositivo
à Lei n<? 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Na-

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
motivos diversos levaram o homem a abandonar a vida
nômade, dispersa, ao sabor da disponibilidade da caça e
outras formas de c:oleta de recursos naturais. No princí~
pio fiXado em sua gleba e dedicado ao cultivo do solo,
buscou ele aglOmerar-se como fornla de responder a
ameaças externas. Posteriormente, provavelmente movido pela necessidade de explorar modos crescentemente
complexos de produção de bens e serviços, deu início à
formação das cidades.
~como se sabe, nos tempos modernos que a ocorrên~
cia de cidades dá-se em dimensões notâveis. Para isso
contribuiu significativamente a revolução industrial, por
ter ensejado que contingente ca_da vez maior de seres humanos buscassem nelas realização de seus anseios. E,
desde então, a humanidade tem mostrado forte tendén~
cia à urbanização, modificação qualitativa importante
em relação à condição anterior, predominantemente rural.
Com efeito, as comunidades rurais- passaram a ser,
desde então e mais acentuadamente nos dias atuais, responsáveis por parcelas cada vez menores da população
do conjunto das nações, numa tendência que se faz sentir, com mais intensidade, sobretudo nos países de maior_
índice de desenvolvimento.
"Em todas as regiões do mundo, tanto adiantadas
quanto atrasadas- observa Arnold Toynbee- as cidades estão agora crescendo num ritmo e escala que já
pressagiam um futuro em que as cidades ainda separadas
ter-se-ão todas reunido numa megalópolis global. Esse
processo de urbanização mundial é o result_ado de várias
causas_, algumas tecnológicas, outras económicas e outras psicológicas."
E acrescenta o historiador inglês:
"A causa tecnológica da urbanização está agindo com
potência maior nos países adiantados. Como resultado
do progresso tecnológico, a mão-de-obra de uma percentagem cada vez menor da população nesses países é agora necessária para alimentar o restante e ainda por cima
produzir um excedente local."
"A causa económica da urbanização" - prossegue
Toynbee- -·está aluando com maior potência nos países atnisados. A agricultura de subsistência que ainda
predomina neles não poderia Sustentl:lr adequadamente a
população rural mesmo no número existente antes do
iníciO da explosão demográfica."
"A causa psicológica"- conclui o historiador- ~·es
tá agindo em todas as partes do mundo, pois a cidade
exerce atração tanto sobre os sofisticados como sobre os
simples."
Não por acaSo, porém em decorrência ri aturai da evolução da sociedade, os países de maior desenvolvimento
industrial- vale dizer, os que atingiram maior nfver de
riqueza e bem-estar social - são também os mais forte·
mente urbanizados.
É certo que o fenômeno da urbanização, se bem que
imemorialmente observado, somente agora ocorre mais
velozmente. Em 1950, por exemplo, menos de dez_ cidades no mundo possuíam mais de cinco milhões de habitantes, enquanto que se estima para o ano 2000 mais de
60 nessas condiÇões_, A população urbana mundial está crescendo- segun- .do idôneas prOJeÇões das Nações Unidas- cerca de três
por cento (3%) ao ano, isto é, uma vez e meia a taxa de
incremento da população rural. Isso expressa que, além
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do crescimento vegetativo daS comunidades citadinas, hã
em sua direção fortes movimentos migratórios.

a

Contudo, e apesar de sua milenar existência, Cídade é
um ente muito pouco conhecid-o em sua essêndã, no caDjunto de fenômenos que se desenrolam em seus limites.

Vivemos nela, assim como dela sobrevivemos, mas raramente nos inquirimos sobre sua complexidade ou
interrogamo-nos quanto às causas de tudo quanto acontece na· cotidiano da metrópole ou do pequeno burgo.
Por isso mesmo a problemática urbana, de inigualâvel
riqueza e complexidade, tem dado margem à perplexidade, dado o permanente paradoxo das relações do homem
com sua cidade: por um lado, é ela meio de sobrevivência
e proteção, fonte de realização pessoal e instrumento de
lazer; por outro, contudo, ê trauma que neurotiza e abate o citadino, fonte de_ desequilfbrio ecológico que afeta
cada ser vivo, de uma parte representa o coroamento das
forças que, a partir dO instintá gregário, levam o homem
agrupar-se, transformando-se, graças a isto, do mais frágil e desprotegido no mais forte e resistente ser vivo; de
outra, destila do fenômeno mesmO da aglomeração toxinas que comprometem o tecido social e pressionam cada
indivíduo, cada célula do todo.
Hã de ser conseqüência dessa perplexidade fenômeno
hoje observado: as forças sociais exigeni sempre iriais~ de
suas lideranças, compreensão adequada e atualizada do
papel que às cidades cumpre desempenhar.
Debrucemos-nos, por um momento, sobre a natureza
desse papel.
Notamos, de pronto, que as cidades compreendem basicamente duas funções de natureza e forma diversas: as
funções de produção, de um lado, e as funções de bemestar, de outro.
As primeiras relacionam-se com o papel principal da
cidade, da urbs. As segundas ligam-se diretamente ao papel social, a um tempo fruto e motor do priineiro;
referem-se, pois ao conceitO da civitas. As funções de
produção, Sr. Presidente, permitem à sociedade crescer
materialmente, transformando as cidades em complexas
máquinas de produção de bens materiais e culturais que
se encontram indissoluvelmente ligadas à nossa civilização. E, como máquinas, as cidades também têm uma
finalidade: conduzem seus habitantes a um ideal implícito na organização do macrossistema social, de participação na vida comum.
É sintOmáticO que o giõSsO do produto interno bruto
das nações seja oriundo de espaços urbanos - no caso
brasíleiío, convém frisar; é ilas Cidades que se gera mais
de 85% da nossa produção. As cidades cumprem, portanto, salientes interesses nO desenvolvimento nacional
em sua globalidade, buscando vocações e exploração
atributos que lhe são próprios.
Nas funções de bem-estar repousa o atendimento das
necessidades básicas, ligadas a habitação, saúde, transportes, educação, segurança, lazer e todos os demais serviços que a cidade deve oferecer a seus habitantes; se nela
aglomeram-se os indivíduos, nada mais natural que cumpram, estes, seus papéis precípuos, e dela recebam em retribuição qualidade de vida compatível com a dignidade
da pessoa humana.

f: de todo oportuno constatar, a propósito, Que hã
hoje forte tendência a contemplar as cidades sob ótica única, a de suas funções de bem-estar, talvez como produto das grandes frustraçõés urbanas que vitimam o citadino conteporâneo. Frequentemente temeis constatado que
as cidades e, sobretudo, as metrópoles têm em certa medida deixado de atender a essas fullçõeS; e, observe-se,
.tais funções são tão intimamente ligadas às cidades, que
se costumam atribuir ao termo "urbano" os significados
de "cordial", "afável", "civilizado"-.
h tal a deterioração da qualidade de vida nas cidades
que, em resposta ao problema, plataformas administrativas centram-se no desempenho das funções de bem-estar

-ainda mais que as funções de produção encontram-se,
na maioria das vezes, -subjacentes, ocultas ou latentes.
Pertencem estas ao subconsciente urbano, são funções
implícitas, enquanto as outras são explícitas; umas
voltam-se para o exterior e têm sua partitura no contexto
miCiOllal; outras, -illtefllaS, visam diretamênte ao cidadão
que vive e produz nas cidades.
Por força do pragmatismo reinante no âmbito das
funções de bem-estar, e devido ao· transcendentalismo
ínerente às funções de"'produção, há claro desequilíbrio
no controle da cidade - e talvez nem pudesse ser diferente, pois parece definitivamente estratificada toda uma
cultura nesse sentido, favorecendo a distorção.
Socialmente preparados para cumprir papéis da mesma natureza das funções de bem-estar, os indivíduos
nem sempre compreendem que a cidade, como um todo
multifacetado, conduz a algo que transcende os aspectos
relativos a satisfação individual e coletiva das_ necessidades básicas de sobrevivência. Atendidas tais necessidades
- é como se assim se raciocinasse-, teria a cidade cumprido seu papel.
A 3Ssertiva Seria írr-etocãveJ se se tratasse somente de
respe'itar liminarmente os direitos de cada um. Quando,
poréffio, ~devemos raCi.ocínaf Coffi dados mais amplos, ligados a questões de produção racional de riqueza, temos
que admitir qlle não se esgota no atendimento às funções
de bem-estar o papel da cidade.
Por mais grandeza de que se revistam, por que melhoram as condições de sobrevivência do homem, são ainda
aSsim insuficientes diante da amplitude que representam
as potencialidades inexplOradas das cidades.
São várias, no Brasil e no mundo, as cidades que se
destacam pelas suas funções de produção, embora em
qUase- -iodas-- etãs também assumam significado as
funções de bem-estar; Brasília tem razão de ser como
centro das decisões nacionais; 'eStâncias hidrominerais
realiza-se na saúde e turismo; outras centram-se na produção de determin-ados bens ou serviços, para satiSfazer
necessidades locais ou mesmo regionais, mas nem por
isso deixam de enfrentar problemas da habitação, tràllsportes, SeguranÇa, educação etc. Seus administtad_ores,
por isso mesmo, não podem dedicar-se exclusivamente a
uma função sem necessariamente conlpatibilizá-la com a
outra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, urbanização é fenômeno ·mundiaL No caso brasileiro, é questão sobretudo
atual, porquanto pode-se afirmar sem exagero que, da
maneira pela qual se processa e atua, vai depender em
grande medida o destino do desenvolvimento nacional.
Assim, vale trazer ao debate, em essência, até que ponto
o crescimento das nossas cidades constitui-se em vetar de
impulsão e sustentação do crescimento e do bem-estar
social - ou, inversamente, se não estaria a comprometer, entravar o progresso.
Observa~se que, no Brasil, o fenômeno da urbanização
ocõrre com características peculiares de intensidade erapidez. Ademais, como tem sido à saciedade demonstrado, resulta antes da expulsão de populações rurais que de
transformaçãõ natural que decorresse de paulatina libe-ração dos rurícolas, graças a aumentos de produtividade;
de outra parte, é forçoso constatar que tampouco as cidades funcionaram como indutoras naturais do processO, por interniédio do surgimento de adequadas oportunidades de sobrevivência e ascensão social para os mi~
-grantes provenientes do meio 'rural.
Corise'qüência dessa peculiaridade é o entumescimeilto
- urbano que se observa il.o Brasil, o inchaço das cidades
brasileiras, que crescem sem a necessária disponibilidade
de_ ·recursos -.e de_ tempo, também - que permitissem
assimilação condigna dos novos contingentes popuiaciori.aís.
Hoje, aproximadamente 70% da população brsileira
Vivem nas cidades- enquanto há pouco mais de 30 anos
essa participação 3.tiilgia tão-somente 36%. A migração
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campo-cidade, que teve participação significativa no aumento da população urbana no período 1950/1980, apesar de manter-se começa a perder posição relativa como
fator de crescimento. Cãda vez mais devido à expansão
Vegetativa ocorrida no in1erior dos próprios núcleos urbanos.
Aspecto impOrtante na caracterização da dinâmica urbana brasileira, revelado pelo censo demográfico de
I 980, é a elevada concentração populacional em alguns
pontos do território nacional: aproximadamente 50%
dos brsile:iros concentram-se em apenas 300 municípios
- os que formam as nove regiões metropolitanas, os
aglomerados urbanos e aqueles com mais de 100 milhabitantes - em sua maioria localh:ados junto à costa ou
muito próximos dela.
A esse respeito convém destacar que o Brasil apresenta
elevada concentração de cidades ao longo do litoral, permanecendo ainda rarefeita a rede urbana no imenso vazio interior, pois em 68% do território nacional estão
presentes tão-somente 10% da população.
Lembre-se, a propósito, observação de um dos primeiros cronistas das terras do Brasil, Fn;:i Vicente de Salvador, ao referir-se à colonização do Pais como "civilização do caranguejo", rastejando costa acima e abaixo,
presa ao litoral, sem voltar-se senão rara e esporadicamente para a vastidão do território que se alonga por detrâs das montanhas costeiras. Afora as condicionantes
geográficas, convém aditar, tal distribuição é decorrência de fatores económicos e de políticas deliberadas, no
Correr de nossa história.
Hã ainda a salientar que 1.300 municípios brasileiros,
em geral os. com menos de 10.000 habitantes, tiveram
perda absoluta de população na última década.
Esses números r1!velam nítido e talvez irreversível processo de concentração espacial da população, que
aglomera-se, cada vez mais, em reduzida quantidade de
cidades. Destaque-se, ademais, que, nesse processo, os
-chamados aglomerados urbanos maiores vêm mostrando predominância, neles observando-se as taxas mais
elevadas de crescimento demográfico, o que pode denunciar a formação, de maneira acelerada, de novas regiões
metropolitanas nacionais nas áreas mais densamente pow
voadas.
Sr. Presidente, SrS. senadores, não custa lembrar que
todo esse quadro forma-se sobre o pano de fundo de
pobreza urbana, decorrente da incapacidade que as cidades demostram de gerar empregos e produzir serviços à
altura do requerido pela população. Configura-se, nesse
panorama, déficit social que jâ atinge altos níveis, e poderá agravar~se mais ainda diante das expectativas de
crescimento da pOpulação urbana nas próximas décadas.
Prospecções confiáveis indicam que o crescimento demográfico brasileiro até o final deste século dar-se-ã basica~
mente entre a população urbana, esperando-se até declínio absoluto da população rural. Estimativas realistas
permitem supor que por volta da virada do milênio terse-á duplicado a população urbana nacional de 1980,
atingindo-se o espantoso nútneto dos 160 milhões de ha~
bitantes nas cidades.
Compreende-se, num quadro como este, que a discussão dos problemas urbanos faça-se por vez em tom apo- calíptico, chegando-se a antever situações em que acidade moderna caminhe para inviabilizar-se e devorar-se a
si pr6pria.
--- No entanto, o nosso destino de Nação urbanizada é
uma realidade e precisaremos saber atualizar e criar novos instrumentos adequados ao tratamento da dinâmica
realidade da cidade moderna.
E para isso é de suma importância que se aprofunde
correta compreensão do problema urbano brasileiro,
para que se possa, sem perda de temPo, rever conceitos e
corrigir distorções jâ conhecidas de todos.
Medidas compatíveis cóm a dimensão do problema
têm que ser adotadas, e em sua concepção e formulação
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há que se destacar o papel desta Casa. Precisamos identificar alternativas que garantam a harmonia da LLrbanização do País, que hoje já oferece a todos nóS formidável
conjunto de disfUnções; se, até agora, tais problemas são
ainda passíveis de controle e reversão, configuram porém um quadro que se está agravando e ameáça
constituir-se, em curto tempo, restrição ao desenvolvimento do País, em vez de apoiar e estimular sua cansecução.
Por tu_do isso. cremos ser chegado o momento de intensifiCar estudo e debate da problemática urbana, dando seqüência a processo que ganhou corpo na segunda
metade da década de 50, quando a construção de Brasília
ensejou aparecimento de profícua discussão sobre o pa..
pel da cidade no espaço brasileiro.
Desde então o debate vem-se espraiando, partindo das
universidades, das Casas legislativas, das organizações e
órgãos de classe para ganhar ruas e lares brasileiros.
Atentos à importância crescente da questão, municíPios,
estados e a União procuraram instrumentar-se, inclusive
do ponto de vistajurídico-instífucional, para equacionar
em novas bases a problemática urbana.
Marco deste proceso foi a criação _de condições para a
instituição das denominadas regiões metropolitanas,
graças à Lei Complementar n~ 14, que removeu entraves
a uma mais íntimã articulação entre municípiOs- integrantes de áreas conturbadas e que, por isso mesmo,
apresentam vasta gama de interesses e problemas comuns a requererem, pois, soluções harrnônicas.
Permitam-nos também destacar, nesse quadro, o simpósio realizado em 1975 pela Fundação Milton Campos,
"O Homem e a Cidade", que contou com a presença do
então Presidente Ernesto Geisel e partiCipaçãO de pOlíticos e técnicos que debruçaram-se, juntamente com diri-gentes governamentais, sobre os problemas urbanos brasileiros. É com satisfação que, hoje, podemos observar
que algumas medidas então s~;~geridas transformaram-se
em normás legais, sancionadas já no governo do_- Presidente João FigueiredO,-cOmo é o caso da Lei nl' 6.766, de
19 de dezembro de 1979, sobre o pai'Celamento_ do solo
urbano; da Lei n~' 6.80_3, de 2 de julho de 1980~ fix!indõdiretrizes básicas para zonea:mento industrial das áreas
críticas de poluição; da Lei n~ 6.938, de 31 de agosto de
1981, estabelecendo política naciõnal de meio ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; e do
Decreto n~' 88.351, de l~' dejimho de 1983, qUe re.B:UI3:mentou esta última.
Outras providências, resultantes desses debates, foram
adotadas pela ação executiva goverilimentaf e ensejaram
ponderável ampliação dos serviços urbanos, podendo-se
citar entre os exemplos mais conhecidos a melhoria dos
transportes e das comunicaçõesA_ Neste particular, porém, cabe reconhecer que parcelas não desprezíveis da
população urbana brasileira encontram-se ainda à margem desses beneficias, notadamente aquelas de menor
poder aquisitivo que habitam as periferias das metrópoles, enquanto se observa também que permanecem ociosos terrenos urbanos cercados de adequada infraestrutura de serviços. Assim como devemos admitir que
tal situação persiste porque os mecanismos destinados a
coibi-la, utilizados à exaustão, jã não se mostram capazes de interromper o processo que os especialistas do seter denominam ..internalização privada dos benefícios"
e ·~externalização pública dos custos.".
Ao lado disso, o êxito- de_- uma política urbana para o
país vai repo_usar também em estudos e diagnóstícOssócio-econômicos das diferentes cidades e do papel que
elas exercem, ou poderão exercer, no futuro, em função,
inclusive, da região na qual se acham Jocaliza!ias. Somente dessa forma torna-se possível compatibilizar os
programas - quer agrícolas, quer industriais oU de- serviços --aos espaços urbanos e seus entornas, de modo a
garantir a eficácia de políticas de descentralização do
processo de desenvolvimento.
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Sem pretender dar palavra final a problema que, como
poucos, interessa a toda a sociedade brasileira, é lícito
afirmar que efetiva direção do processo urbano brasileiro não prescindirá, por um lado, de medidas que ensejam
melhor distribuição de populações e atividi:l.des no espaço tisico brasileiro, fortalecendo e equilibrando a rede
urbana do pais - vale dizer, estabelecendo adequada
política nacional de _urbanização. Por outro lado, há que
instituir narinas e procedimentos que possibilitein às cidadeS conStituirem-se em locaiS de efetiva r6tlização dos
anseios humanos, nos quais empere a eficiência da utilização dos meios tisicas e _energías sociais mobilizadas o que somente acontecerá com fundamento numa Correta e adequada polítiCa nacional de urbanismo.
O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V.
nobre Senador Mário Maia.

-Ex~,

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Marco Maciel,
V. Ex~ está abordando um problema da maior importância, em seu pronunciamento nesta tarde. Em verdade, o
problema que anige as cidades, hoje, preocupa todos os
brasileiros e, essencialmente, deve preocupar a nós, Parlamentares. O fenômeno que V. Ex• está colocando em
evidência, em seu discurso, sobri õS pfOblemas ui-Oanos
que se ~gravam, a cada dia, é uma verdade irrefutável, e
que se_ verifica em todas as cidades; não só nas grandes
_ cidades, nas capitais dos grandes Estados do nosso País,
da nossa Federação, como o Rio Grande- do Sul, Paraná,
São P3ulo, Rio de Janeiro", PernambucO, o Estado de V.
Ex•, mas também se verifica nas capitais dos pequenos
Estados, como o meu Estado, o Estad-O-do Acre, verificamos que há um verdadeiro êxodo rural em direçãO às cidades sedes dos Municípios, e principalmente às cidades
sedes das capitais dos Estados. E esse fenômeno vem
ocorrendO há um longo tempo, e se agravando cada vez
mais nas últimas décadas. Então, c_omo dizia Santo
Agostinho, "quereis construir um grande edificio, pensai
primeiro nos alicerces!" Nós para termos, realmente,
-uma cidade, ou as nossas cidades com melhor qualidade
de vida, precisamos pensar na viga mestra de sustentação
dessa qualidade de vida, que é a riqueza advinda da produção ou o incentivo à capacidade produtiva do campo,
da zona rural. Então, temos que, ao lado das medidas de
adequação do process-o de desenvolvimento das cidades,
que vão crescendo não só pelo próprio fenônleno vegetativo, mas também em função das migrações que estão
vindo do campo, procurar caminhos no sentido de que
pelo menos o 11uxo migratório do interior para as cida~
des, das zonas rurais para as urbanas, seja diminuído e se
criem realmente pólos de desenvolvimento em nosso
País, principalmente nas áreas despovoadas, nos chamados grandes vazios demográficos, dando nesses lugares,
condições para assentamento efetivo das nossas populações, com assistência médica, creditícia, no transporte,
enfim, uma aSsistência social real para que possamos fazer uma melhor distribuição demográfica neste País,
criando riquezas nos lugares onde as terras são férteis,
mas completamente despovoadas. Assim, estou solidário
com V. Ex' nesse estudo que faz e na exortação que tam- bém expressa no seu -discurso, no sentido de que tenhamos uma atenção carinhosa para as cidades que vão caminhando para se transformarem em megalópoles, onde
a qualidade da vida, a cada dia, vai se deteriorando mais.
E, ao invés de termos cidades humanas, se não tomarmos esses cuidados, conjugando o campo com_a cidade,
teremos verdadeiros aglomerados de miseráveis a brigarem e a disputarem -ao ínvés de repartirem a riq-ueza e
o bem-estar- cotidianamente a miséria, uns com os outros, resultando nos problemas sociais gravíssimos que
estamos vendo; com o aparecimento de nossa infância
transformada em pivetes e nossa juventude transformada em assaltantes e criminosos. Muito obrigado a V. Exb
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9 por esta oportunidade que me dá de participar do seu
brilhante discurso, com .este aparte.
O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Senador
Mário Maia, eu é que agradeço a V. Ex' os subsfdios valiosíssimos que traz às considerações que faço nesta tarde, nesta Casa, a respeito da problemática urbana brasileira.
Quero, inicialmente, dizer a V. Ex~ que adiro ao seu
ponto de vista, quando preconiza uma política espacial
brasileira, ampla, que esteja atenta aos grandes vazios
demográficos existentes em nosso País C que contemple,
também, de modo especial essas migrações cidadecampo, evitando, como vem ocorrendo até agora, que as
cidades cresçam assustadoramente, gerando como conseqüência, seqüelas nos mais diferentes planos e, de
modo especial, no plano social.
Por outro lado, conforme já tive oportunidade de afirmar há pouco, uma das características do processo de urbanização do nosso País, que é um dos mais intensõs- e
velozes_d_o mundo, é justamente a excessiva metropolização, isto é, o aparecimento de grandes cidades.
Nós jâ tefnoS, no Brasil, nove regiões metropolitanas
reconhecidas formalmente através de lei, e certamente
que outras já podiam ter sido também formalmente reconhecidas, porque elasjá.se caracterizam como tal, inclusive porque omiti o caso mesmo de Brasília. Ninguém
desconhece que Brasília, hoje, o Plano Piloto mais as cidades satélites constituem, sem lugar a dúvidas, uma das
regiõeS metropolitanas do País, uma das megalópoles
brasileiras.
Por isso, eu defendo que nós devemos cogitar também
de uma política urbana que esteja atenta à qualidade de
vida das cidades, que seja capaz de gerar mecanismos
adequados, para que esse processo de urbanização brasileiro ocorra de forma controlada e seja, assim, um processo urbano que venha efetivamente contribuir para a
melhoria da condição de vida do brasileiro que vive na
cidade. ·
Quero, portanto, agradecer muito sensibilizado o
aparte com que me honra V. Ex• e dizer, comojâ o fiz no
infdo, que acolho com muita satisfação as considerações
que V, Ex• vem de fazer.
Mas, prossigo, Sr. Presidente.
Dotadas de objetivos específicos, porém funcionando
de maneira integrada, essas duas vertentes deverão
desdobrar-se nas três esferas da Administração Pública
Nacional - federal, estadual e municipal - as quais
operando harmonicamente, conduzirão a resultados positivos, e isso poderá ser feito mesmo face às limitações
de meios financeiros com que hoje se defronta a Nação. Cabe aqui observar que a formulação de uma Política
de Urbanismo não pode ignorar a questão do uso do
solo urbano, no qual percebe-se clara inadequação dos
instrumentos jurídicos disponíveis. As normas aplicáveis
à propriedade, e nela à terra urbana, são ainda decorrentes de uma concepção de País essencialmente agiícola,
no qual a terra valia pelo que nela se podia produzir.
Hoje diferentemente, a área urbana confere ao solo outro significado, e ele vale pelo que se pode nele construir,
dadas as condições de infra-estrutura de que dispõe ou seja, a terra vale pelo que o poder público propicialhe.
A esse respeito, Sr. Presidente, vale destacar Mensagem encaminhada_ pelo Presidente Figueiredo e que se
encontra em tramitação no Congresso Nacional- concebida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbimo (CNDU), ór&ão vinculado ao Ministério do Interior, dirigido pelo Ministro Mário Andreazza- ora em
tramitação no Congresso Nacional. Incumbe-nos
conferir-lhe real importância, porquanto é inadiável regulamentar a aplicação do conceito de função social da
proprif:dade urbana, conciliando valores inerentes ao di-
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reito de propriedade com a exigência de sua utilização
segundo as necessidades de toda a sociedade.
Além disso, uma correta legislação voltada para as ci-

dades deve contemplar adequado enfoque conceitua!
quanto ao domínio do urbanismo, reconhecendo, de
uma vez por todas, que se deve estabelecer normas a
nível nacionàl e estadual para garantir justa participação
do município periférico em relação à grande metrópole,
ou à cidade-pólo à qual se liga.
Como corolário, essa legislação deve visar o equilfbrio
entre autoridade e responsabilidade de cada um dos entes federativos, bem como no estabelecimento de elementos que conjuguem eficiência da ação governamental
com eficácia da cidade enquanto promotora de bemestar de seus habitantes.
Ademais, é fundamental que se criem condições voltadas para a adoção de medidas de caráter preventivo, ao
lado daquelas de natureza corretiva, para que possamos
dirigir o processo urban-o do País, ao invés de sermos ultrapassados em sua dinâmica.
Finalmente, um aspecto que não deve ser descurado é
o papel que incumbe às cidades na promoção do desenvolvimento agrícola. Já se tem dito, com acuidade, que o
problema das cidades resolver-se-ã no campo; atrevo-me
a acrescentar que a recíproca é verdadeira também. AJ;
cidades, e só as cidades serão capazes de revelar potencial de indução suficiente para resgatar o meio rural do
atraso que, em larga escala, opõe obstáculos ao desenvolvimento nacional, sobretudo no que tange a regiões
defasadas economicamente ou escassamente ocupadas,
como o Nordeste, o Centro-Oeste e a Amazônia.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tão presente é a questão
urbana, e cada dia mais o será, que, permitam reiterar,
não pode deixar de comparecer de forma sistemática à
consideração do Senado Fe~eral. Reputamos, assim,
oportuna a institllíção de uma subcomissão de desenvolvimento urbano, no âmbito da Comissão de Assuntos
Regionais, e, ao lado disso, a realização, pelo Senado Federal, de Seminário sobre o tema, porque é cada vez mais
necessário refletir sobre as funções da cidade, única forma de aprender a dominar esse decisivo instrumento do
desenvolvimento nacional.
Estaríamos, assim, capacitando-nos a oferecer respostas a questões com as quais nOS deparamos a cada momento: onde pretende chegar a Nação brasileira, no tocante ao desenvolvimento urbano? Qual a verdadeira essência do desenvolvimento urbano, colocado diante do
interesse nacional? Como prOpiciar que as cidá.dês assis·tam as comunidades através de suas funções de bemestar, enquanto cumprem suas igualmente importantes
funções de produção, inSubstituíveis para o -desenvolvimento do País'?
Discutir ci pãpel das cidades nO-contexto do desenvol~
vimento é propósito a que ninguém se deve furtar. Muito
menos nós, represetantes das unidades da federação,
pois cabe-nos também procurar consenso do qual resultará o estabelecimento de normas que permitam conciliar os interesses de_ competição.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, que falará por
cessão do nobre Senador Jorge Kalume.

O SR, ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mo_acyr Dalla) palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

Concedo a

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB - PA, pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, havia-me-inscrito para falar sobre
um·assunto. mas fui desviado do meu penSamento inicial
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pela magnifica oração pronunciada, aqui, pelo nobre Senador Luiz Viana Filho, no início dos nossos trabalhos.
Não sei o que foi mais brilhante e comovente no discurso de S. Ex•, se a elegância do seu estilo muito agradável ou se a profundidade dos seus conhecimentos e da
erudição na História. Mas permito-me, entretanto, ousa-d~mente, discordar de S. Ex• quando pretende tirar- e
aqui é quase uma cOntinua-ção do aparte que dei hã pOli·
co tempo --tirar para as- sitUações de hoje lições ou
comparações exclusivamente _do que aconteceu no Brasil
ontem.
Acho,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós devemos
olhar para a frente, para o futuro, usar as lições do passad~ para evitar cometer erros, mas nunca para se estabelecer permanentemente no Brasil um status quo que
vem se arrastando tndefinidamente pelo nosso Brasil. O
fato de eventualmente ter ac-ontecido no Brasil algum
atropelo, alguma dificuldade por causa dO problema da
sucessão presidencial, isso não quer dizer que se vá desistir de se fazer sucessão presidencial democrática no Bra·
sil porque, eventualmente, aconteceu istci- ou aquilo que
prejudicou o bom andamento do processo, especialmente porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está se verificando que essa ·propalada eleição indireta, que deveria
dar maior tranqUilidade e paz para _o processo da sucessão presidencial, esse processo de eleiçã-o indireta é tão
inquietãnte e inlrãriqüilizador como qualquer outro processo de eleições diretas. Aí está o Brasil inteiro meio
pCrplexó, meio confuso a mais de-um ano da sucessão do
Presidente João Figueiredo, inquieto porque há indícios
de que a marcha desse processo de eleição indireta possa
inclusive causar problemas à marcha do processo democrátiCo em-~hosso Piís.
Então, não vejo, com os exemplos bem perto de nós,
como essa eleição indireta, decidida em gabinetes mediante um consenso de quatro ou cinco pessoas que se
arvoram a interpretar ilegitimamente o pensamento e a
vontade do povo brasileiro, eu não posso entênder corno
esse procesSo espúrio e ilegítimo deva receber mensagens
de louvor e votos para que se repita ainda ness_e processo
de sUcessão do Presidente João Figueiredo.
Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a gente
usa ó passado para tirar dele o que teve de bom, mas não
vamos ficar eternamente apegados ao passado na esperança de que ele nos vã causar melhores dias se repetirmos- tudo quanto foi feito no passado.
O- Senãdor Luiz Viana disse que - e m~ndou que
so_bre isso o Senador Humberto Lucena meditasse- o
novo Presidente da República poderá encontrar uma fal·
ta de apoio parlamentar no Congresso Nacional, e isso
lhe seria altamente prejudicial, e ele exortou a que o
Líder do meu Partido pensasse e meditasse sobre o_ assunto.
Ora, Sr. Presidente, engraçado como penso exatamente o contrário. Tnho a impressão que uma ·maioria absoluta, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, de apoio irrestrito, incondicional a um Executivo,
só vai ge"rar arbítrio;-Violência, prepotência e tirania, aOpasso que o Executivo freado, controlado por um Congresso realmente equilibrado, esse Executivo teria menos
possibilidade de cometer arbitrariedade e prepotência,
como aliás, aconteceu no Brasil quando era incommensurável o poderio do_ Partido que sustentava o_Go.verno.
-Nessas cOndiÇões, Sr. Presidente e-Srs. Senadores, insiStO cjue o rtielhor cOnsenso para o Brasil é o consenso a
ser decidido ·pela vontade da maioria do pOvo brasileiro.
Por que o consenso ideal vai ser o que envolve apenas o
Sr. Leitão de Abreu, ou o Sr. General Medeiros, ou o Sr.
José Sarney ou mais este ou aquele? Por que esse é o consenso sâbio atémesmo se, por ventura, houvesse também
uma -concordância de um ou dois lideres da OpoSição?
Poi que esse seria o conS~nso ideal'? Creio que há um
processo muito mais legítimo, muito maiS claro, muito
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mais fácil de ser feito para se avaliar bem o consenso popular,_ que é a eleição direta.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu creio que a
solução para o consenso, tão preconizada por vários
arautos, aqui, d~ vários Partidos, e hoje colocada em xeque, também, pelo nobre Senador Luiz Vianna, o melhor
consenso é o consenso através da eleição direta para Presidente da R.epúblíca.
E volto_ a repetir: se o Presidente João Figueiredo deseja mesmo a regularização- do processo democrático do
Brasil, se deseja -o aprimoramento do regime, se deseja
fazer a vontade_do povo brasileiro ele só tem um caminho, não tem que estar pensando quem é melhor em
eleição indire"ta, se vai a8radar este ou aquele grupo, até
mesmo porque está se vendo, como hoje jã denunciou o
Senador João Calmon, que à proporção em que os dias
passam, alguém vai querendo apresentar mais um nome
no elenco; e, hoje, apareceu, por uma questão de gratidão, um general querendo recolocar, no pátio da sucessão, um outro general. Então, se verificã qU:e esSe tipo de
processo, esse tipo de seleção é um processo absolutamente ílegítimo, desaconselhável, que não vai levar o
País a bom termo, a porto seguro de espécie alguma.
Mas acredito que nesta hora de crise - e ai é que está
também outro detalhe para eu discordar do Senador
Luiz Vianna - nessa hora é que é o melhor momento
para se entregar ao povo o direito de escolher o seu Pre. sidente.
O Brasil vive em crise, vive crise'? Vive. Crise séria'? Há
soluç_ões? Hã! Então, cada candidato vá para a rua, vá
mostrar para o povo quais são os seus planos e os seus
projetas para se sair da crise. Quem achar que a solução
da crise é ficar com o FMI, que vá para a rua e grite para
o povo, comprove para o povo, argumente para o povo
-que a solução dos nossos problemas -é o FMI. Aquele
que achã.r que a solução dos rlossos problemas é o romM
pimento com o FMI, qu vã para a rua, discuta com o po~
yo, mostre para o povo os seus argumentos. E quem
achar que o certo é se endividi:ii',-e se endividar cada vez
mais, e quenl. achar que o certo é a recessão, que vã para
a rua defender a recessão e o endividamento. Mas, quem
achar que jã chega de endividamento, que já chega de recessão, que também vã para a rua discutir com o povo e
argumentar com o povo, e o povo será, então, o grande
árbitro, o grande juiz de toda essa polêmica e desse dilema. E, o povo, -eScolhendo o Presidente da República, de
maneira direta, haverá de dar a solução que pode não ser
ideal para quem, eventualmente, perca a eleição, mas é o
resultado que o povo quer; e o povo é que é o dono do
Brasi!; o _{:1(!~0 é __ que deve dizer para onde o Brasil deve
-marchar, e não supostos tutores, supostos mentores.
Vamos devolver ao povo o direito de livre escolha,
porque só através da volta da eleição direta é que se poderã ter um Governo legítimo no Brasil; e para se sair
dessa crise, dessa encruzilhada dramática em que nos encontramos, nós temos que ter um povo engajado nas soluções ditadas pelo Governo, porque sem esse engajamento popular, nos projetas e soluções dadas pelo Govern-o, nós não vamos sair- desta crise.
Portanto, Sr: Presidente e Srs. Seriadores, apesar do
meu resPeito e admirã.ção pelas lições do grande mestre
Senador Luiz Vianna, eu me permito- como já disse e
repito - audaciosamente discordar de~- Ex•, e preferiria que, ao invés ,de nós estarmos enxergando somente o
passado, olhemos para o presente com os olhos também
voltados para o futuro e vamos dar para o nosso País decisões que hão de garantir para ele um futuro melhor, e,
também, para os nossos filhos.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Ó SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pahlvi.l --ao llobre· Senador Fernando Henrique Cardoso.
(Pausa,)
·-
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S. Ex~ não eSã piesente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro D-ias.
(Pausa.)
S. Ex' não _está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
O Sr. Mário Maia -

Sr. Presidente, desisto da Pala-

vra.

O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneir"o.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Organização das Cooperãtivas Bfasileiras, repfesentando dez Estados da Federação, encaminhou memorial

ao Gove-rno, a respeito da não-op-ciraclonalização da Circular n~' 761, do Banco Central, de 23 de janeiro de 1983,
apesar de decorridos mais de sessenta dias da expedição
dos primeiros certificados de habilitação em favor do
grémio cooperatiVo, alegando:
a) os custos financeiros de cinqüenta e cinco por cento do INPC até o limite máximo de trinta e cinco por
cento ao ano para as cooperativas das regiões da 511DAM, SUDENE e Vale do Jequitinhonha- até o mâximo de sessenta por cento ao ano, para as cooperativas
das demais regiões devem ser mantidos, evitando_-se taxas reais de cem por cento ao ano, que põem em risco a
própria segurança do s_istema cooperativo brasileiro;
b) deve continuar o escalonamento do prazo da aplicação dos recursos alocados pelos bancos, com a obrigatoriedade de aplicação de no mínimo um terço dos mesmos até 31 de julho, de mais um terço até JO de setembro, impedindo-se a protelação, por parte dos agentes financeiros, da objetiva aplicação daqueles recursos,
em prejuízo dos interesses da_s Cooperativas, sem Condições firianceifãS___de aguardar tais liberações até 30 de
setembro;
c) preconiza-se o imediato recõfhim-ento -dos reCursos
não aplicados no processo de saneamento financeiro das
COoperativas; nas datas aprazaáiS, ao -Banco Central,
para repasse aos agentes financeiros com maior tiaôiçãO
de operações;
d) propõe-se a extinção, nas Notas de Crédito Rui'al,
em favor das CõOperaiivaS, das cláuSulas referentes ao
desligamento do quadro social e da aplicação irregular
de recursos, a primeira, por ferir a Lei n9 5-.764, a segunda por iri6cua;
e) sugere-se, finãlffiente, a sUPressão do dispoSto no
item. "T" das Condições Ger-ais do CertifiCado de Habitação e, se necessária sua manutenção; seja enciminhada
à Cooperativa em corr~pondência. espedfiêa.
Trata-se de providências que contribuirão para a dinamização do crédito Cooperativo, a supress-ão Qei- exigências burocráticas, resultando, ainda, na ràogação de ordenamentos de portaria em conflito com a legislação em
vigor.
Diante disso, esperamos que as autoridades federais
responsáveis pelo sistema· cooperativo brasileiro atendam aos justos reclamos da OCB, reformulando a Círcular n"' 761, de 1983, do Banco Ceritrai.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. _(Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- C01tcedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdo~
res:
A reunião extraordinária da SUDENE, recentemente
encerrada, obteve excepcional ressonância em -toda a região, princiPalmente, quando o Presidente em exercício,
Aureliano_ Chaves, se posicionou, no Recife, ao encci'rar
a sessão do dia 5 de agosto passado, com energia, clareza
e realismo, ao lado das populações que, há cinco anos,

vêm soffendo a tragédia de uma das mais implacáveis se~
cas jamais ocorridas na história do Nordeste,
O Presid~nte da República em exercício, Aureliano
Chaves., que-levou ao Recife uma comitiva de 12 Ministros de Estado, 42 parlamentares do PDS, e oito presidentes de (j.Utarquias e empresas vinCuladas à Região,
pronunciou um discurso extremamente conciso e despojado das tradicionais erupções retóricas do emocionalismo epidérmico. Além de não anunciar, como era de praxe, nenhum projeto de impacto, ou qualquer inauguração, também não fez as costumeiras promessas a que
os flagelados já se habituaram.
Mas, sensibilizou e convenceu os que o ouviram, peta
firmeza das suas convicções, sinceridade e profundo conhecimento das realidades e dos desafios a serem enfrentados.
Como era natural, o Presidente da República recebeu
calorosos aplausos, principalmente quando se definiu
sobre os problemas regionais, asseverando que existem
duas estratégias para o- Nordeste: a primeira - uma estratégia de manutenção do equitfbrio e das providências
concretas relativas aos problemas prioritários que estão
reclamando soluções imediatas e drásticas; a segunda,
J.tma estratégia de profundas e inadiáveis transformações
estruturã.ls eni benefício do Nordeste como um todo.
O mais importai:tte, todavia - afirmou o Presidente
Aureliano Chaves - é que se concretize, de fato, o que
está escrito nos planos e projetas destinados à Região, e
que os recursos que lhes são alocados sejam, de imediato, liberados e aplicados, sem demora de qualquer espécie.
Os inexoráveis, frios e inflexíveis números- divulgados
pelo Ministro Márío Andreazza - especialmente designado pelo Presidente Aureliano Chaves para expor perante os Governadores dos Estados do Nordeste, e as
mais expressivas lideranças empresariais e políticas da
Região, presentes à reunião extraordinária da SUDENE,- descreveram, coln realismo, o sombrio panorama
das prolongadas secas que já atingem 87% dO territóriO
nordestino, abrangendo 1.120 Municípios.
O MinistrO do Interior revelou, em sua exposição, que
a população flagelada já é de maíS de 24 milhões de pessoas, correspondendo a 67% do total da população nor~
destina, e informou que, em julho passado, estavam alistados, nas frentes de trabalho, mais de 1,3 milhões de homens, enquanto mais de três mil viaturas estão sendo utilizadas para levar água às populações flageladas, naqueles Municípios mais assolados pelas estiagens.
Acentuou o Ministro Mário Andreazza, em sua incisi~
va exposição feita ao Conselho Deliberativo da SUDENE, no último dia 4, qutr. " ... impõe-se a intensificação
das ações voltadas para a captação e uso da água, a rees-trUturação fundiária, a elevação da produção e da produtividade agrícola e a redução de sua vulnerabilidade
aos efeitos das secas. O cerne do problema- destacouestá na dimensão financeira ainda insuficiente dos recursos
disponíveis''.
Em faCe -do conteúdo objetivo e da-s -formulações realistas da exposição do Ministro Mário Andreazza, precisamente intitulada "O Desafio- da Seca no Nordeste
semi-árido precisa ser vencido", solicito a incorporação
-desse documento ..,-c publicado no. "Jornal do Brasil" de
.domingo passado, 7 de agosto- ao texto deste meu pronunciamento.
Digno, também, de registro especial, foi o discurso
proferido pelo Governador de Sergipe, João Alves Filho,
pela manhã, quando propô~." ... a adoção de uma política de investimentos, objetivando desenvolver a região,
tornando-a mais produtiva, mais rica, e, por via de conseqUência, menos distante das demais regiões brasileiras
e maiS1ntegrada ao esforço- do País".
"O Nordeste - acentuou o Governador João Alves
Filho merece um tratamento preferencial, não apenas em
termos retóricos mas coloCados- em termos claros. A implantaçãO de medidas concretas como estas, urgem que
-sejam tomadas no momento presente.
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A grave crise que vivemos não admite paliativos, mas
que nós possamos participar da criação de um elenco de
medidas consistentes, lúcidas e perenes que assegurem
um âesenvolvimerito éOitsistente do nosso povo. E estas
medidas, - concluiu, - devem ser tomadas enquanto
há tempo de serem assumidas em clima de equilíbrio e
serenidade, para que não sejamos obrigadOS, no futuro,
a aSsumir posturas precipitadas no caldo de acontedmento marcados pela indesejável convulsão social. E o
desespero, nos ensina a história, costuma ser mau conselheirO-.-..
São estas as rápidas reflexões que me ocorreram, ao
examinar os pronunciamentos ensejados pela reunião extraordinária da SUDENE, cuja importância ultrapassou
todas- as expectativas, - menos pelo maciço comparecimento das mais altas autoridades do País e da região assolada pelas secas, do que pela indiscutível seriedade,
realismo e densidade objetiva dos conceitos emitidos e
propostas, então formuladas, em benefício do Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas!}
DOÇUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Domingo,
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O Jornal do Brasil

DESAFIO DA SECA NO NORDESTE
SEMI-ARIDO PRECISA SER VENCIDO
Mdrio Andreau.a

O objetivo desta exposição é apresentar as ações do
Governo Federal no Nordeste semi-árido, com ênfase
para as desenvolvidas no combate aos efeitos das secas
sucessivas que vêm ocorrendo nos últimos cinco anos.
Será examinada brevemente a viabilidade do semiárido, apre.<;entada rápida caracterização das secas de
1979-1983, serão descritas as ações de natureza emergencial e de caráter permanente ex_ecutadas e em curso na região e-indicadas as soluções mais amplas em exame com
vistas ao desenvolvimento do Nordeste semi-árido.
I -

Viabilidade do Nordeste
semi-árido

Nos últimos 20 anos, mantiveram-se, praticanú::ritenos mesmos níveis, as desigualdades de desenvolvimento
entre _o Nordeste e o resto do País.
A persistência dessas disparidades deve-se, fundamentalmente, ao pobre desempenho da agropecuária regíonal.
A economia urbana regional - a indústria e os serviços_- cTesceu mais do que a do Brasil.
Foi a economia rural do Nordeste semi-árido que cresceu menos, sobretudo em decorrência das crises periódicas de produção decorrentes das secas.
O desenvolvimento do Nordeste semi-ãrido é viável,
técnica, economicamente.
Essa viabiHdade pressupõe:
I - a captação e o uso intensivo das águas na região,
sejam de chuvas, superficiais o-u subterrâneas;
I I - a importação, para uso produtivo em áreas férteis da regi,ão; das águas excedentes do rio São Francisco, mediante sua transposição para as bacias hidrográficas intermitentes;
III -o aproveitamento integrado dos recursos hídri·cos nas bacias do São Francisco e do Parnaíba;
IV - a adaptação da agricultura e da pecuária às condições pecufiaies do trópico semi-árido (pela irrigação,
em grande e em pequena escala, pela introdução de culturas resistentes a secas);
V- a Tiliensificaçao de atividades produtivas complementares: as agroindústrias, a mineração, a piscicultura,
o arteS"anitto.- -
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O estimulo a migrações, em grande escala, para as
grandes cidades ou para outras regíões da País, não
constitui soluções para a problemática de desenvolvi-

mento do Nordeste semi-áiído.
I - Migrações para ãs grandes cidades, com base econômica já insuficientes para assegurar emprego e renda a
suas atuais populações, significariam mera transferência
de pobreza do campo para o meio urbano.
II - O custo econômico-social de grandes migrações
induzidas para a Amazónia e o Centro-Oeste seria
maior, quando comparado com _o esforço necessário
para obter-se, no Nordeste semi-ârid_o, elevação da produção e da renda e melhoria das condições de vida e de
bem-estar no meio rural e nos pequenos e médios núdeos urbanos.
Ninguém desconhece o que fazer para o desenvolvimento do Nordeste semi-árido. As soluçõ~s para os seus
problemas são conhecidas. Estão testadas. Foram comprovadas, técnica, economicamente.
A atual dimensão financeira dessas açôes de desenvolvimento é que ainda é insuficiente: E. preciso am.pliã-Ia.
Deslocá-la para novo e_ mais elevado patamar financeiro.
obtendo-se, concomitantemente, maior eficiência na Utilização dos recursos disponíveis.
Ê nisto que reside hoje o essencial d_a, questão do Nordeste semi-árido.
Ê este o objetivo perseguido, mesmo em meio às at~aís
dificuldades, pelo Presidente João Figueiredo.
Trata-se de decisão política de toda a sociedade_ brasileira. Decisão que é do interesse do Nordeste e_do Brasil_.
Do mais alto interesse nacio_nal,
II -

Caracterização das secas
Geografia das secas

A área assolada pelas secas do Nordeste expandiu-se
consideravelmente nos últimos 5 anos.
I - Em 1979, o fenômeno atingiu 32% do teriitório da
região (513 dos _1.416 munic_ípios)--;- afetaOdo, com maior
intensidade, os Estados de Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Ceará.
11- Em 1980, envolveu 84% do espaço regional (988
municípios), afetando todo o Piauí e quãse tOdo o Ceará
e avançando pelo Maranhão e pela área de Minas Gerais
incluída no Polígono das Secas.
III- Em 198 I, atingiu 87% do Nordes~e (1.100 municípios), ampliando_-se, conSideravelmente, nos -Estados
da Bahia e Sergipe.
IV- Em 1982, constatou-se ligeira retfãção es-pacial
do fenômeno (que afetou 898 municípícis e 84% do território- do Nordeste), sendo inusítado o fato de ter atingido praticamente todo o Estado do Maranhão.
V- Em 1983, até o presente, as secas já atingem 1.126
municípios, correspondentes a 87% da á_rea. do Nordeste,
com tendência a expandirem-se. E este o ano_ em que as
secas estão sendo mais graves.
Economia das secas
Do ponto de vista econôiriico as secas caracterizam-se
como grave crise de produção agropecuária:, associada à
ausência ou irre:;ularidade de chuvas.
1- Em 1979, o produto da agropecuária do Nordeste
teve crescimento nulo. Com relação a 19'78, decresceu
cerca de 1% em 1980, ceiCa de 7% em 1981 e cresceu cerca de 8% em 1982. Para 1983, espera-se nova_ e substancial redução do produto agropecuário reglonal.
II- As secas afetam mais intensamente as culturas de
subsistência e a produção do algodão. A produção regional de milho caiu 17% em 1979, 45% em 1980, 66% em
1981 e 25% em 1982 (com relação a 1978, ano considerado normal). A de feijão caiu 3% em 1979,29% em 1980,
36% em 1981 e cresceu aperias 4% em 1982, A produção
de algodão caiu 35% em 1979, 45% em 1980, 50% em
1981 e 34% em 1982. Para 1983, prevêem~se quedas de
38% na produção de milhos, 13% na de feijão ·e 18% na
de algodão (em relação às de 1978).

III --As secas também afetam seriamente a pecuária.
As secas como problema social
- As p·opulações residentes das áreas atiilgidas pelas secas foram_de m_ajs_de nove milhões em 1979, mais de 19
milhões em 1980, mais de 23 milhões em 1981 e mais de
1_5 milhões em 1982, Atualmente, a população atingida
já-é d~ mc2is de 24 milhQes, correspondentes a 67% da população do N ardeste.
-:As secas significam o desemprego, sobretudo dos produtores rurais sem terra própria e dos pequenos proprietários - que baseíam suas atividades produtivas nas lavouras de subsistência, no algodão e na pequena pecuária.
Mais de 2/3 do_s trabalhadores_r_u_r_ais_ assj~Jidos pelo
Governõ Federal durante as secas não têm terra e praticam agricultura rudimentar, predomiilanfemente de subs-is_tência. ConstitUem a populaÇão socialmente mais vul-.nerável.
III -

Ações emergenciais

_Diante da ocOrrência das secas, por determinação do
Presidente João Figueiredo está em vigor, desde 1979,
"arrlplo conjuilio de providênciaS de caráter emergencial,
consubstanciado no Programa de Assistência às PopulaçõeS e· Áreas Atingidas pelas Secas do Nordeste. Em
síntese, são as seguintes as diretrizes estabelecidas.
I - As populações atingidas pelas secas estão sendo
atendidas com emprego-, alimentos e abastecimento dágua, na medida do necessário.
II - Está sendo evitada a criação de grandes frentes
de trabalho, com deslocamentos das populações afetadas. Os_ trabalhadores rurais são _empregados nos seus loê.ais de origem, em ações no âmbito das propriedades ou
enl- Peciuenas e médias obras pUblicas e cOmunitárias,
com ênfase nas de natureza hídrica.
II I - Estão sendo mantidos, em sua integridade, os
recursos doS programas especiais de desenvolvimento rural em curso no Nordeste semi-ârido e foi criado novo
programa, voltado para o aproveitamento dos recursos
hídri~o~ (o Promidro).
IV- Estão sendo adotadas medidas especiais na área
do crédito rural, particularmente em beneficio dos pequenos produtores.
V - Os recursos para o custeio dos programas emergenciais provêm do orçamento da União, sem prejuízo
dos recursos d~tinados ao financiamento do desenvolvimento regional.
Em decorrência das determinações 'do Presidente, a assistência, pelo Governo Federal, atravês da SUDENE e
em articulação com os Governos doS Estados ~ outras
__ entidades federais (inclusive o Exército brasileiro), a_tin~
giu:
I - Em 1979: 460 mil trabalhadores rurais por mês;
I I - Em 1980: 720 mil trabalhadores rurais por mês;
I I I - Em 1981: I milhão, 170 mil trabalhadores rurais
por mês;
- - IV~ Em 1982: 700 mil trabalhadores rurais por mês;
V- Em 1983, já foram assistidos, no mês de julho,
cerca de I milhão e 300 mil trabalhadores.
Ademais, a região assolada foi atendida com alimen- f6s e -abastecimento d'água, através sobretudo de
camlnhões~pipa e da perfuração de poços. Atualmente,
rilaís de três mil viaturas estão sendo utilizadas no abastecimento d'água às populações afetadas, beneficiando_
657 municfpios.
Além de proverem a_ assistência necessária às populações afetadas, evitando o êxodo rural, os recursos ·de
emergência aplicados nas regiões de secas financiaram
importantes investimentos- buscando-se, através deles, -a convergência entre as ações emergênciais e os programas de caráter peirilariente.
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No período 1979-198_2:
I - no campo -dos recursos hfdficos, foram construídos, ampliados ou mellNrados 64 mil açudes, aguadas e
barreiras, 38 mil cacimbas, sete mil barragens,__ mais de
dois mil poçoS, 111 Km de sistemas de abastecimento
d'água, 345 Km de adUtoras e subadutoras;
l l - no campo da infra-esirutiifa, Toram construtdos,
melhorados ou conservados 83 mil Km de estradas, mais
de dois mil arm_azêns, alérri de milhares de pequenas
obras urbanas e comunitárias;
III - nO preparo da-terra para produção, foram-in.:
corporados aõ processo produtivo cerca de I milhão e
500 mil ha.
Os recursos especiais destinados, em 1979-1982, pelo
GOverno Federal, às ações emergenciais totalizaram 258
bilhões de cruzeiros, a preços de 1982 sendo:
I - Cr$ 44 milhões em 1979/1980;
1!-CrS 66bilhõesem 1980f1981;III-Cr$ 101 bilhões em 1981/1982;
Ili- Cr$ 101 bilhões em 1981-1982;
IV- Cr$ 47 bilhões em 1982/1983.
Em 1983, já foram -destinados Cr$ 80 bilhões, sendo
Cr$ 26 bilhões no mês de julho passado.
Além dos recursos aplicados pela União no Nordeste
semi-árido, amplo conjunto de medidas foi adotado,
pelo Governo Fedeial, no que respeita ao crédito rural:
I - a quitação de débitos dos mini-produtores e pequenos produtores rurais das regiões afetadas pelas secas.;
I I - o rescalonamento e prorrogação dos financiamentos dos demais produtores rurais, além da concessão
de novos empréstimos.
III - a criação de linha de crédito especial para o financiamento de obras de infra-estrutura nas propriedades rurais;
IV- a criação de linhas especiais de crédito à pecuária;
V- a manutenção, na região semi-ãrida afetada pelas
secas, das taxas de juros subsidiadas enquanto perdure a
estiagem.
Diante do agravamento das secas a partir de julho passado e da ameaça de colapso do abastecimento d'água de
grandes e médias cidades da região, estão sendo adotadas as seguintes providências:
I - a assistência aos trabalhadores rurais, na medida
do necessário;-de acordo com entendimento erp_ curso entre a· SUDENE e os Gç>vernos dos Estados;
I I - Medidas visando a_ garantir o abaste.cimento d'água no meio rural e nas cidades, vilas e povoados das re.
giões_afetadas; .
III- medidas visando a assegurar- o abastecimento
çl'água de Fortaleza ~ do Recife;
IV-~ medidas_no âmbito de c:_rédito _rural com_y!st_as a
a_ssegurar ~ações para o gado das regiões ass_oladas;
V- ativação d_? construção -civil e do emprego urbano nas regiões metropolitanas e maiores cidades da região, com financiamento do BNH e da Caixa Económica
Federal.
IV - Acões permanentes

A d,espeito de quase 'cinco anos sucessivos de secas, foi
possível manter elevados no Nordeste semi~ãrido os investimentos necessários a seu desenvolvimento.
I - Foram assistidos, em 1979-1982, com o Pólonordeste, cerca de 200 mil produtores rurais e realizado
grande esforço no campo da infra-estrutUra _de apoio às
atividades rurais.
II - Com o Projeto Sertanejo, foram instalados, nesses últimos quatro anos, mais 67 núcleos (de um total de
107 núcleos) de apoio ao pequeno e mêdio produtores do
semi-árid_o, e os investimentos em valorização hidroagrí~
cola de cerca de 15 mTr pequenas propriedades rurais
têm-se revelado solução "adequada à convivência com as
secas.
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III - Com os programas de irrigação a cargo do
DNOCS e da CODEVASF. foi possível mais do que duplicar, em quatro anos, as áreas públicas -irrigadas em
operação, que se elevaram a 47 mil hectares.

IV- No campo dos recursos hídricos, pela ação conjugada do Programa de Recursos Hídricos, do DNOCS

e do Programa de Assistência às Populações e Áreas
Atingidas pela Secas, será possível duplicar, até o final
do Governo do Presidente João Figueiredo, a capacidade de armazenamento d'água da região, que deverá atingir cerca de 25 bilhões de m3 •

No período 1979- 1982, 2 trilhões e 800 bilhões d_e
cruzeiros, a preços de 1982, correspondentes a 48% dos
recursos totais do Ministério do Interior, foram efetívamente aplicados no Nordeste.
Desse total, cerca de I trilhão de cruzeiros foram aplicados através da Sudene.
Cerca de 600 bilhões de cruzeiros foram aPlicados em
programas de caráter emergencial ou de natureza permanente, voltados para o semi-ârido.
Em 1983, 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros, correspondentes a 50% de todos os recursos aplicados pelo Ministério do Interior, estão sendo destinados ao Nordeste.
V - Soluções para o
Nordeste semi-árido

O esforço de investiniento no Nordeste seffii-ãrido
precisa ser ampliado para que se operem as transformações econômico-SOCíãiS necessáriii.S a seu·odesenvOivimento.
Impõe-se a intensificação das aÇõeS voltadas para 3
captação e o uso da água, a ree"strutiiração fundiária, a
elevação da produção e produtividade agrícolas e redução de sua vulnerabilidade aos efeitos das secas.
O Cerile do problema está na dimensão financeira ainda insificiente dos recursos disponíveis.
Foi diante do agravamento da situação do Nordeste
semi-áiido que o Presidente João Figueiredo, em pronunciamento público recente, defendeu a necessidade de
grande esforço de mobilização nacional em apoio ao de·
senvolvimento do Nordeste.
Em conseqUência, o Pfesidente JÕão Figueiredo, ouvidos os Governadores e demais lideranças políticas do
Nordeste, determinou à Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, em despacho de 6 de junho de
!983:
I - prioridade para o Nordeste na destinação dos recursos do Finsocial;
----11- a destinação, a partir de 1984, de cerca de 2/3
dos recursos do Pin-Proterra para o financiamento de
programas especiais de desenvolvimento i-egional, particularmente no semi-áfído;
III- a manutenção do tratamento diferenCiaóc) que-O
Nordeste vem recebendo no que respeita ao crédito rural;
IV- a regionalização dos orÇaffientos fiscais, das
presas estatais, e monetário, de modo a evidenciar os re~
cursos destinados ao Nordeste.
Em consonância com essas decisões, o Ministério do
Interior está adotando as providências para ampliar, a
partir de 1984, os programas de desenvolvimento em
execução na Região.
Esse esforço consubstancia-se no Projeto Nordeste e
em programas visando ao uso integrado dos recursOs
hfdricos regionais.
O Ministério do Interior está, sob a coordenação da
SUDENE, buscando aperfeiçoar e descobrir, para execução nos próXimos anos~ a estrã.têgia regional áe desenvolvimento.
Esse ~orço--de planejamento conduz fundamentalmente ao Projeto Nordeste.
O Projeto Nordeste não é uma nova politica de desen~
volvimento regional. a consolidação e a ampliação das
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ações de desenvolvimento em curso na região, particularmente as voltadas para o meio rural.
A estratégia de desenvolvimento rural do Projeto Nordeste busca consolidar gradativamente, em áreas selecio~
nadas, as ações em curso no âmbito dos programas especiais de desenvolvimento rural.
O processo de planejamento rural em curso no âmbito
do Projeto Nordeste envolve o Governo federal, os Governos dos Estados e está sendo acompanhado pelo Banco Mundial, com vistas ao financiamento externo de
programação que, no período 1984-1989, deverá envolvei' recursos estimados em dois trilhões de cruzeiros, capazes de alterar sigriificativamente as condições de produção e produtividade nas áreas selecionadas para sua
execução e de beneficiar cerca de três milhões de pequenos e médios produtores rurais.
_ ~o contexto da transformação da economia agrícola
do-Nordeste, está em exame, no ministério do Interior, o
projeto -de trasnposição de recursos hídricos do tio São
Francisco.
1- Não se trata de abandonar a estratégia de utilização intensiva da água existente na região pata irrigação, atualmente em curso, que terá prioridade, seja
através dos programas de irrigação que vêm sendo executados pelo DNOCS e pela CODEVASF.

ÍI- Trata-se de reconhecer que o fator limitante para
ã -prática da agricultura de menos riscos no Nordeste
-semi-árido é a água. Que a utilização produtiva de terras
férteis rios sertôes de Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio
Grande do Norte e Ceará, com área estimada em I milhão e 600 mil hectares, depende do aporte de água de
outras regiões. Que é preciso-ímportar água.pafa ilãO ter
de exportar mais gente.
III- Não se trata de iniciativa visionária, ainda que
sua execução deva ocorrer a médio e longo__ ~razos, c~m- comitantemente cõin as outras ações de desenvolvimento
rural integrado. Os custos do projeto são elevados (cerca
de 1 trilhão ~ 300 bilhões de cruzeiros), mas sua viabilidade econômico-financeira vem sendo comprovada com
o evoluir dÕs estudos.
. IV- Não se trata de invenção brasileira: a transpoSição de recursos hídricos vem sendo praticada Com êxito
nos Estados Unidos, na Espanha, na União Soviética, já
há muitos anos.
Complemen_tarmente, é importante que se parta, com
determinação, para o aproveitamento integrado dos recursos hídrícos das duas grandes bacias hidrográficas perenes do Nordeste: a do São Francisco e a do Parnaíba.
No São Francisco, através da execução do Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco- PLANVASF, cuja elaboração está em curso, sob a
coordenação da SUDENE e da CODEVASF beneficiaildo Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe).

No Parnaíba, através de esforço semelhante de planejamento e execução integrada do desenvolvimento daquela importante bacia- o Piano de Desenvolvimento
Integrado do Vale do Parnaíba- PLANVAP, que ficarã a cargo também da SUDENE, em articulação com
outros órgãos e entidades federais e com os Governos do
Maranhão e do Piauí.
O aproveitamento do São Francisco e do Parnafba,
conjuntamente com a transposição de águas do São
FrancisCo, -ensejará a utilização inteirada do-s recursos
hí_c_!ricos em todo o Nordeste.

O Nordeste vive o drama das secas. Pela voz de seus
Governadores, reclama assistência. Não pede. Exige o
que tem direito.
Mas é reconfortante sabe:r que os Governadores e o
NOrdeste também reconhecem o que o Governo Federal
vem fazendo em beneficio do desenvolvimento regional.
A vida humana e o desenvolvimento no Nordeste
semi-ârido são viáveis.
Sabe-se o que ali se pode e se deve fazer.
Muito vem sendo feito para transformá-lo, solucionando a carência de água, promovendo a agropecuária,
pela irrigação, pela adaptação agrícola às condições peculiares de seu meio.
E preciso multiplicar esse esforço. Redimensioná-lo financeíramente, de forma compatível com a amplitude do
desafio que se nos apresenta.
t=: esta a decisão almejada pelo Nordeste. t esta a
opção política que se espera da sociedade. Nisto reside
hoje o empenho maior do Presidente João Fígui!iredo.
A Nação brasileira, conscientizada para a grandeza do
problema, certamente partirá para resolvê-lo.
Mário Andrenu.a é Ministro do Interior, O tCJI.IO ~ da expm;ição feita ao
Con!elho Deliberativo da SUDENE no último dia 4.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
O SR. ENtl:AS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
seSuinte diSCurso.) ...:. Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
Nos díãs 22 e 23 de julho último, reuniram-se em Curitíba, em Seminário promovido pela Prefeitura da Capital
paranaense, à cuja frente se encontra o nosso companheiro. Deputado Maurício Fruet, prefeitOs e presidentes de Câmaras de Vereadores das Capitais brasileiras.
Após reuniões sucessivas, de que partiCiparam ativamente prefeitos e representantes do povo de todas as Capitais, o conclave decidiu aprovar uma série de recomendações, consubstanciadas na denominada ''Carta de Curitiba", documento-síntese das decisões tomadas.

a

Ponto fundamental que dOminou temática discutida
fOi o da restauração e fortalecimento da autonomia municipal, como princípio basilar da própria existência do
município. Pretendem os prefeitos,e presidentes das Câmaras de Vereadores das Capitais, através de uma série
de medidas que sugerem, reverter a tendência centralista
vigente na sistemática atU.al, que apontam - e nós endossamos plenamente -como responsável pela anemia
da receita dos Estados e, principalmente, dos municípios.
Questão -igualmente merecedora das atenções do certam_e _foi a da competência do município em matéria de
direito urbaníStico, a pfopósito da qual apontam medidas indispensáveis à sua sustentação.
Mas, como

reconh~u

a unanimidade dos participan-

tes do Seminário promovido pela Prefeitura de Curitiba,

VI - Conclusão: o desafio do
Nordeste semi-árido

o fUlcro do problema se situa na ilegitimidade do poder
municipal, quando carecedor do consentimento do povo. Daí enteiiderem faltar independência ao Poder Executivo Municipal das Capitais brasileiras, bem assim dos
municfpios iricluídos em áreas consideradas de segurança miêiona(" e·nquanto perdurar esta situação.
Constituiu-se, pois, ponto de honra de todos o engajamento inte8ral na luta pelas eleições diretas para a prefeitura desses municípios, vez que só por elas os futuros
chefes de Executivo Municipal teriam condições de planejamento da administração e respaldo para reivindicar
o cumprimento daqueles princípios.

Em todas as ações de desenvolvimento do Nordeste,
pãrticularmente na assistência às populações atingidas
pelas secas, o Governo Fediral vem contando com todo
apoio e a CÕlaboração permanentes dos Governadores
dos Estados e demais lideranças regionais.

A fim de que os Anais do Senado contem com o documento resultante daquela reunião, como alerta e subsidio a estudos mais aprofundados, solicitamos a sua
transcrição junto a este pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ENEAS FARIA, EM SEU DISCURSO.:
"CONCLUSOES DO SEMINÁRIO DE PREFEITOS
E
PRESIDENTES DE CAM ARAS DECAPITAIS BRASILEIRAS

Os Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municípais das
Capitais BrasileiraS, reunidos em Curltlbil, considefãildo
a grave situação por que passam os Mimicípíos de todo o_País, fiéis ao dever que lhes impõe a Constituição Federal e as Constituições Estaduais; sentindo-se obrigados a

contribuir para o aprimoramento da autonomia política,
financeira e admiriistrativa dos Municípios resolvem:
I. E imperatiVo inadiável a imediata restauração da
autonomia municipal, em seus aspectos político, financeiro e administratiVo, restabelecendo-se _os alicerces do
princípio federativo.
2. Para tanto urge promover reforma tributária nacional, ampla e abrangente, no sentido de reverter-se a
tendência centralista vigente na sistemática atual, responsável pela anemia da receita dos Estados e Municípios.
3. Como medida imprescindível, impõe-se:
a) aumento da participação dos Estadoss e Municípios na arrecadação de tributos federais, tanto pelo aumento dos atuais percentuais, como pela previsão de novos casos de participação;
b) supressão da competência da União em conceder
isenções de impostos estaduais e municipais;
c) estabelecimento da obrigatoriedade de a União
ressarcir os Estados pela não-incidência do ICM nas exportações;
d) eliminação imediata dos denominados.. "adicionais" ç, "contribuições" integrantes dos preços dos combustíveis, com a incidência tão-só do imposto federal
sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, em
que Estados e Municípios têm participação;
e) revisão dos beneficias fiscais na ãreã. do ICM e do
IS, na direção de realinhá-loS dentro de seus objetivos
fiscais. Urge, nessa quadra, tributar o cigario integralmente pelo ICM e suprimíf õ--tratam-ento favorecido de
que goza a construção civil no âmbito do IS;
f) aumento da cota municipal de participação no
!CM;
g) passagem da competência de instituir o irilposto
de transmissão da propriedade imobiliária para os Municípios.
4. Reafirmar a competência do Município em matéria dá direito urbanístico, especialmente quanto:
a) à fixação da zona urbana, de expansão urbana e
conversão do solo rural em urbano;
b) a definição do uso do solo no sentido de melhorar
a qualidade de vida nas cidades, observado o princfpio
da função social da propriedade.
5. Considerar merecedoras de acolhida, em princípio, as normas do Projeto de Lei N<~775/83 que-tratam:
a) da transferibilidade do direito de construir, inclusive dos proprietários de bens tombados;
b) dos direitos de superfície e preempção;
c) do parcelamento e edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano;
d) da legitimação processual do vizinho, das associações comunitárias e do Ministério Público para proporem medidas judiciais que assegurem a fiel execução
das normas urbanísticas;
e) de assegurar o uso comum das praias e costões
marítimos e fluviais.
6. Considerar necessâria a elaboração de substituti~
vo ao Projeto de Lei n<~775/83, a cargo de comissão integrada por representantes dos Municípios das Capitais,
que será oportunamente submetido ao Congresso Naciona! e em que também se regularâ:
a) a desapropriação para fins de reserva de imóveis,
excluídos da indenização a valorização decorrente de
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_o_bras públicas realizadas ou projetadas e dos indices de
construção aprovados pela lei municipal;
b) a aplicabilidade do instituto do solo criado;
c) a usucapião urbana especial;
d) a gratuidade de custas nas ações de que trata aletra "d" do item 5 da presente, salvo quando caracterizadas como temerárias.
7. O respeito à Constituição é dever de todos, governantes e governados. Assim, os Municípios conclamam a
todos os Poderes constituídos a que façam prevalecer
-sempre a o;upremacia absoluta da Lei Maior sobre todos
os demais atos legislativos, notadamente no tocante à
autonomia municipal.
8. _As preoc_upações e as ânsias de todas as Capitais
Brasileiras assentam-se, precipuamente, no problema do
poder: não há poder legítimo sem consentimento do povo. Os Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais
·atirril.a-m e reafirmam que falta independência ao Poder
Executivo Municipal das Capitais Brasileiras, impondose o restabelecimento das eleições diretas para Prefeitos
das C2pitais e das áreas consideradas de Segurança Nacional.
9. A partir da experiência d'? presente encontro de
Curitiba, querem tornar efetivas e permanentes a troca
de informações e ação-conju-nta diante da Probiemãtica
municipal vigente, reunindo-se periodicamente, e mantendo um corpo de decisão política composto de Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores,
com respaldo de uma Assessoria Técnica.
Curitiba (PR.), em 23 de julho de 1983".

a

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobr~ Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em solenidade ocorrida hoje, no Ministério do Interior, o Exm<~ Si. Ministro Mário Andreazza procedeu,
com o Governo do Estado do Amazonas, à tirmatura de
cinco contratos de empréstimo, todos no âmbito do
PLANASA, tendo como partes o BNH e o Executivo estadual amazonense, com vistas à melhoria de serviças de
-abastecimento de águã na Capital e no interior, assim
como tambêm à melhoria do sistema de esgotos sani- _tári_os da cidade de Manaus, beneficiando particularmente a três grandes conjuntos habitacionais e totalizando recursos da ordem de cinco bilhões de cruzeiros, trabalho, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que resultou da ação conjunta da Bancada federal do PDS
amazonense, toda ela desenvolvendo uma atividade parlamentar coesa, voltada para os mais legítimos interesses
do Estado que representa no Collgiesso Naci01lã.t.
Foi, sem dúvida alguma, mais uma demonstração inequívoca de que os Senadores e Deputados do Amazonas,
muito acima das querelas partidárias, têm sabido colocar
o-s- aiisii:Os da Comunidade amazonense em primeíi-0 plano, sempre como matéria prioritária, ainda que, algumas
- vezes, os louros dessas conquistas ganhem destinação eri:'âda, fato aHáS iJue não possur a ffienor it:Ítport.ância,
desde que os objetivos verdadeiros sejam realniente atingidos, comprovando que os parlamentares do PDS amazonense, como bem o afirmou o Ministro Mário Andreazza na ocasião, não se descuidam um só momento
dos assuntos que dizem respeito ao seu Estado, contaCtando diuturnamente com os órgãos federais, na busca
permanente de soluções para os mais variados problemas que afligem aquela região.
Vai dai acharmos oportuno transcrever, nesta oportunidade, o pronunciamento de Sua Exc:elênc:ia o Senhor
MinistrO do Interior, porque acreditamos tratar-se de
um documento da mais alta valia, demonstrando que o
Governo Federai não faz discriminações po!íticopartidárias quandO estão em jogo os interesses da coletividade, em qualquer parte do País.

'-'Esta é uma solenidade simples em que assinamos,
com -o Estado do Amazonas, 5 contratos de emprésti~
mos, no âmbito do PLANASA, para a ampliação dos
sisterO.ãs de abastecimento -de água e esgotamentO- sani~
tário de Manaus e de abastecimento de água de 7 municípios de pequeno porte.
São mais de Cr$ 5,0 bifhões, destinados ao desenvolvimento social e à melhoria das condições de vida do povo
daquela região.
Congratulamo-nos com o Governo e o povo por mais
esta conquista que visa ao desenvolvimento social da
Amazônia.
Congratulamo-nos também com os Senadores, Deputados Federais e Estaduais do PDS do Amazonas que,
unidos, sem descanso e em permanente cantata com este
e outros Ministérios, buscam recursos e soluções para os
problemas que afligem as suas regiões. Assim agindo, o
PDS do Amazonas dá provas de sua tenacidade e de seu
-espírito de luta na defesa dos supremos interesses doEstado.
As dificuldades que todo o País atravessa serão vencidas com a tenacidade e o trabalho de todos nós.
Gua-rdo a certeza de que as medidas de poHtica económica e tinanceira que vêni sendo adotadas, visando ao
crescimento das exportações, à diminuição do déficit
público, o estímulo a atividades produtivas internas pouco exigentes em importação e geradoras de emprego, resultarão, em futuro próximo, na redução da inflação ena
retomada gradual e segura do processo de desenvolvimento do Pais."
Aí estã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a comprovação indiscutível da dedicação e do trabalho levado a
efeito pela Bancada federal do PDS do Amazonas.
Era o que tiitha a dizer, Sr. Pfesidnete. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador
Itamar Franco en~minhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos do inciso VI do art. 239, do Regimento Interno, o requerimento será examinado pela Presidênciã..
Nada mais havendo a- tratar,- vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e 30 minutos anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
DiscusSão, em turno único, do _Projeto de Decreto Legislativo n"' 19, de 1981 (n"' 90/81, na Câmara dos Depu·
tados), que aprova o Texto do Tratado de Amizade e
Cooperação, firmado entre o Govei-ilo da_República Fe- difatiVa- dO- Brasil e o Governo da Repúbiica da Colômbia, em Bogotâ, a 12 de_março de 1~81, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 696,697 e 698,
de 1983, das Cop:üssões:
~de Relações Exteriores;
- de Ecomomia; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 10, de 1982 (n<~l31/82, ria Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do Convênio sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador,
concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de" 19-82, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 694 e 695, de
1983, das ComísSões:
-de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

3
DisCussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<~ 14, de 1982 (n'~ 123/82, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o TeXto-do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasíl e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Económica e Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de 1981,
tendo
PARECERES F A VORA VEIS, sob n•s 661 e 662, de
1983, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-

de. Economia.

4

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem rf.' 137, de
1983 (n9 236f83, na origem), de 28 de junho do c_orrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Fernando
Abbott Gaivão, Embaixador do Brasil junto à República
Federal da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)-- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 mfnii05.f.}

Ata da 127~ Sessão,
em 17 de agosto de 1983
I~

Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 18 HORAS E-30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS_ SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Púente Odacir Soares- Aloysio Chaves - Gabriel HerrilesHélio GueiroS - Alexandre Costa - José Sarney Helvídio Nunes -João Lobo __...,... Almir Pinto ....... José
Lins- Virgílio TávOra-..:.- Carlos Alberto- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilhúme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante
-Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João CalmonMoacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUllerMarcelo Miranda- Saldanha Derzi- Alvaro DiasEnéas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir VargasCarlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. SenadoreS. Havendo número regimental, declaro aberta a s_essão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
Passa~se

cos.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pe~maneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"~ 19, DE 1981
(N"' 90/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
em Bogotá, a 12 de março de 1981.
O Congresso Nacional decreta:

Sessão Legislativa Ordinãria,
da 47' Legislatura
EXTRAORDINÃRIA

O SR.-PRESIDENTE (Nilo Coelho)-

República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março
de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 696,697
e 698, de 1983, das ComiSsões:
-de Rela.;:ões Exteriores;
-de Economia; e
- de Transportes, ComuniCaÇões e Obras Públi-

à

ORDEM DO DIA
Item l:
Discussão, errr tilTriO único, do Projeto de Decre~
to Legislativo n'~ 19, de 1981 (n'~ 90/81, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Amizade e Cooperação, firmii.do entre O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da

O SR. PRE-:51DENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Djscussão, em turno único, dO Projeto de DeCreto Legislativo n<:> IO, de 1982 (n~' 131/82, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convénio
sobre Transportes Marítimos entre -o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re- pública do Equador, concluído em Brasília, a 9 de
fevereiro de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEJS, sob n~'s. 694 e
695, de 1983, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
tm discussão o projeto. (Pausa.)
NãO havendo quem queira discuti-lo, di:claro~a encerrada.
--

E

0-

Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, concluído em Brasilia, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 1982 (n"' 123/82, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da ~inlândia sobre Cooperação Econômica e Industrial, celebrado em
BraSília, -a 5 de novembro de 1981, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS sob n•s 661 e662,
de 1983, das Comissões:
-..-- de Reiações Exteriores; e
- de Economia.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

Art. 1"' Fica aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, firmado entre o Governo da República
Federativa do BrasH e o Governo da Repúlbica da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 29 Este DecretQ Legislativo _entrará em vigor na
data de sua publicação.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
dos. (Pâusa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComissãQ de Redaçào.
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senta~

seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'i' 1_0, DE 1982
(N"' 131/82, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio sobre Transportes
Marítimos entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, con~cluído em Brasma, a 9 de renreiro de 1982.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"' 14, DE 1982
(N9 123/82, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Econômica e Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de
1981.
_O Congresso Nacional_ dc;creta:
Art. Jl' Fica aprovado o texto do Acord_o de Cooperação Econômica e Industrial, firmado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da
Finlândia, em Brasília, a 5 de novembro de 1981.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O item 4 deixa
de ser apreciado, por falha no processo, e vai ser retirado
da pauta.

E o seguinte o item 4 retirado da pauta
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de_ Relações Exteriores sobre a Mensagem n"'
137, de 1983 (n<:> 236/83, na origem), de 28 de junho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação 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 Popular do Be~
nín:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo a tratar. vou encerrar a presente sessão, desig~
nando para a sessão ordinária. de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

O Cõngresso N acionaJ decretã:
~ Art. -lQ

Fica aprovado o -texto- do ConvêniO sob.re
Transportes Marítimos entre o Governo da República

Votaç_ão, em_t_urno único, do Projeto de Lei da Cáma~
ra n"' 150, de 1982 (n<:> 3.826/80, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do
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Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'? 5.452, de J'? de
maio de 1943, tendo
PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão
- de Legislac:iio Social~ favorável, com votp vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'l' 26, de 1983 (n9 4.901/81, na Casa de origem), que
complementa normas gerais sobre desportos e dá C!l!-tras
providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 588, de 1983, da
Comissão.
- de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 84, de 1983 (n9 5/83, na-Casa ·cte o_rigem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre prova documental nos casos que indica, e dá outras providências, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 667, de 1983, da
Comissão
-de Constitui~o e Justiça.
4

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da, Câma~
ra n"' 52, de 1981 (n"' 2.051/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre o valor anual da_s_bolsas concedidas atravês
do Serviço Especial de Bolsas de Estudos- PEBE, tendo

PARECERES, s_ob n9s_602 a 605, de f983, das Comissões:
-de Educação e Cultura, 19 pronunciamento: solicitando audiência da Comissão de ConstitUição e Justiça;
2"' pronunciamento: favorável;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável ao projeto, com voto vencido do Senador Gabriel Hermes e voto vencido, em separado, do Senador Jutahy Magalhães.

5
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 1981 (n"' 13/71, na Casa de origein), que altera os arts. 550 e 55 I do Código Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapião sobre bens imóveis, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 545, ae 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.
6
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do_ Projeto de Lei da Câmara n9_1l2, de 1982 (n9
1.329/79, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo
à Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, visail.do a coibir as depredações contra árvores e jardins, praticadas com veículos, tendo
PARECER, sob n"' 576, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
7
Discussão, em primeiro -turno; do Projeto de Lei da
Câmara n"' 55, de 1983 (n9 10/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe

sobre a criação e extinção de ca,rgos na Secretaria do Tribunal.Superior do Trabalho, e dá ou_t_r_as providências,
tendo
PARECERES EAVORÃVE!S, sob nos 683 e 684, de
1983, das Comissões:
- de Serviço Público CiVil; e
- de Finanças.
O S_R. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE COSTA NA SESSÃO DE 16-8-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
~~~-O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronun- '

cia o seguinte discursO;)- Sr. Presidente do Congresso
Nacional, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr. Ministro
do Tribunal de Contas da União, Dr: Mário Pacini.
Exm• Srf Presidente da LBA, minhas senhoras, meus senhores.:
~ =O Senador Henrique de La Roque Almeida, a cuja
memória ho~.tve por bem o Senado dedicar esta Sessão,
não foi apf:nãS Um político do Maranhão, mas um eminente maranhense que, com muito brilho, dedicação e
amor à causa pública, ilustrou as duas Casas do Congresso_ Nacional, o Executivo e, ultimamente, a Magistratura das_ Contas, no Tribunal de Contas da União.
Muitas são as figuras da vida pública, mas nem todas
permanecem na memória do povo e na admiração dos
seus pares. O valor de La Roque é confirmado pelo
apreço que dedicam todos quantos acompanharam a trajetória de sua vida pública, mormente pelo carinho, respeito, saudade e amizade que à sua lembrança mantêm
todos os parlamentares.
De tradiCionãL ·ramflia maranhense, muito cedo foi
para o Rio de Janeiro.
Lá, bacharelou-se em Direito, e, em seguida, ingressou
no funcionalismo público.
- Iniciava-se, assim, Uma carreira vitoriosa. De Técnic_o
em Aaministração, no Ministério" da Fazenda, na dêcada
de trinta, passou a Parecerista-Chefe na Câmara de Reajusfartlerito Econômico. J;ra ainda pouco para um ho-mem que reunia "tantas qualidades. seu saber jurídico e
sua dedicação, idiados ao equilíbrio e bom senso, que
seriipre o marcãiam em toda a vida, chamaram as atenções de todos, colegas e superiores hierárquicos. A
projeção adquirida, como era natural, propicioU-lhe o
convite do Presidente Getúlio Vargas para presidir o
IAPC, função que exerceu de 1951 a 195_3_.
Foi aí, nessa função, que La Roque se confirmou
como homem público, devotado ao bem comum e inte-.
ressado na solução dos grandes problemas humanos- da"
jurisdição daquela autarquia. Era o homem certo para ô
lugar certo. Com aquela tranqUilidade, calma. tolerância
e sabedoria, que todos nós viríamos mais tarde conhecer
e admirar, a todos se impôs na solução dos graves
problemas adminisiratívos e políticos.
Falava pouco o nosso homenageado. Preferia ouVir~
õuvindo, ia-eqtiãCion~ndo e danâci-sohições aos probiC:.
mas dos comercíários. Cumpria sua destinação, pOis
sempre foi Um homem dedicado aos problemas dos outros. Oferecia-se para prestar ajuda, atê rriesmo para pessoas desconhecidas com as quais nunca tivera cantata.
GOstava e ficava feliz quando podia ajudar, frustrava- se quando, por motivos que S-uperavam o seu trabalho e
a sua _boa vontade, não lograva êxito.
Embora naquele tempo ainda não estivêssemos a
braços com a explosão-demográfica, nas prOporções da
de hoje, tínhamos, no entanto, problemas de habitação
nos grandes centros, para onde afluíam, já àquela época,
as populações do interior. Lançou-se à construção de mi-
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!bares de casas para os comerciários, atendendo às necessidades da classe.
Admirador dos jornalistas (ele era um deles) e dos ar~
tistas, construiu o "Jardim de Alá", a ..Casa dos Artistas" e a ..Casa da Comerciâria", instituições de grande
mérito e reconhecida atividade.
Quando Edison Lobão, jornalista e Deputado Fe~e
ral, seu querido e dedicado amigo, falava na Câmara, ein
razão de sua nomeação para o Tribunal de Contas da
União, recebia, num aparte do Deputado Cristiano Lopes, o testemunho que vale transcrever:
..0 Sr. Cristiano Lopes - Meu caro Deputado
Edison Lobão, eu não poderia deixar de juntar a minha palavra às homenagens que V. Ex• e esta Casa
prestam a Henrique de La Roque. Não quero prestar este tributo ao Parlamentar:_ quero homenagear
o Henrique de La Roque que conheci hã 28 anos,
em circunstâncias excepcionais, quando, ao lado de
Felipe thiago Gomes e Outros jovens, tentávamos
implantar neste País a Campanha Nacional dos
Educandãrios Gratuitos~ que depois se transformou
na_Ca_mpanha NR:~ional das Escolas da Comunidade. As po.rtas das repartições deste País estavam fe~
chadas àquela idéia louca de dar ensino gratuito a
uma Nação como o Brasil, pobre de recursos e
pobre de gestos daquela natureza. Aquele movimento, que nascera no Recife havia pouco mais de 10
anos- porque em 43 surgira- estava para morrer
porque, lã no Rio de Janeiro, todas as portas estavam fechadas, os ouvidos, moucos, e os corações,
insensíveis àqUeles apelos da minha geração. Pois
bem, Henrique de La Roque, Presidente do IAPC,
recebeu a todos, separou uma salinha ao lado do seu
gabinete para sede da então nascente campanha, co~
locou uma funcionária do seu gabinete à nossa disposição para ajudar-nos nos tra-óalhos administrati~
vos da_nova entidade- _cujo nome recordo com reverência e saudade: D. Dulce de Oliveira Vermelho
.::._ que acabou sendo a autora da letra do hino da
campanha. Henrique de La Roque estendeu-nos a
inão naquela Ocasião e, graçaS a esse gesto, a essa
colaboração, a idéfâ de Felipe Thiagõ Gomes, da
criação da Campanha Nacional de Educandãrios
Gratuitos, conseguiu transformar-se na esplêndida
realidade. de hoje, abrindo e mantendo colégios em
quase tod_os os Estados da Federação e levando a
oportunidade de ensino a milhares de brasileiros. ~
a este Henrique de -La Roque que eu quero referirme; é a este Henrique de La Roque que eu quero
trazer a expressão da minha homenagem e do reconhecimento de quantos um dia receberam dele um
gesto de ajuda, uma expressão de solidariedade e
uma mão _esten~idª' de apoiq."
Quantos desses atas de grandeza terá praticado La
Roque?
Muitos, por certo. Servir foi uma constante na sua vida.
- No Governo Getúlio Vargas foi um dos homens mais
poderosos e mais influentes do Brasil. Privava da amizade do então Presidente e desfrutava de sua confiança.
Nada disso, porêm, abalou a sua humildade, sua modêstia- e sua trãngUilidade. Parecia que quanto mais subia no conceito dos poderosos do dia, mais se apequenaw
va na ·sua modéstia de homem simples. Sempre dava
aquela impressão aos que lhe cercavam - de personalidade forte-e mansa, gentil e enérgica, amiga, enfim, dando a todos a sensação de bonança e paz que convidava à
amizade e estima.
Embora afastado do Maranhão,- vivia o Maranhão,
suas dificuldades, seu desenvolvimento e suas lutas políticas._
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Vivendo o Maranhão, mantinha cantatas permanentes com os homens que faziam política, principalmente
com os que faziam oposição.
Eram seus amigos diletos e com eles conspirava na
luta pelo Poder: o eminente Senador Clodomir Milet,
quer pelos trabalhos por ele prestados., quer pela luta

sem tréguas na moralização do-s CáStumes eleitorais; Neiva Moreira, Deputado Feperal brilhante e lutador; Senador Clodomir Cardoso, jurista que marcou êpoca pela
sua cultura; Lino Machado, um grande líder na política
do Maranhão, um grande batalhador, ·que deixou registrado nos Anais da Câmara dos Deputados a eloqUência
de sua oratória e seu elevado espírito público no trato
dos interesses maiores no Maranhão; Genésio Rego, médico ilustre e generoso, inflexível na sua conduta e nos
seus ideais; General Colares Moreira, expoente de honradez e de princíPioS, para citar apenas o Estãdo-Maior,
pedindo desculpas pelas omissões, pois tantos foram os
maranhenses ilustres, políticos e apolíticos que compunham esse grupo.
Desses contatos e dessas lutas, despontou-lhe a vocação polítiCa, uni. homem com aquelas qualidades é
sempre um político. Se o político é aquele que se interessa pelos problemas da coletividade, o que cogita da "finalidade" do homem e da Nação, do bem-estar social e
do bem comum, sem egoísmos, nem interesses mesquinhos, La Rocque, jâ àquela época era um político nato.
De alma generosa e de preocupações cristãs sobre a felicidade humana, faltava-lhe aperias ingressar na política
partidãria. Sobre o fundo negro da pOiftica pariiáãrí!i. Cêentão, veio, em 195J; QSC:it Estado de origem, o Maranhão, buscá-lo no Rio de Janeiro para a vida pública re.
presentatíva. As oposições Coligadas do- Maranhão o
apresentaram candidato a Senador.
Não era ainda figura conhecida do eleitorado, pelo
que, lamentavelmente, não obteve êxito.
Mas, voltou em 1955_ como candidato a Deputado Federal, lembro-me bem, Vice-Governador do Estado àquela época, ofereci-lhe o meu jornal, Jorúal do i>la,
para sua campanha. Escrevendo cr_ônicas diâiias naquela
folha, sua cordialidade, sua figura tranqitila, a modéstia
e o valor pessoal conquistaram o povo maranhense, sua
vitória foi fãcil. Iniciãva-se aí uma brilhante carreira le.
gislativa, com 5 mandatos consecutivos na Câmara dos
Deputados, membro de Comissões, as mais importantes
na Câmara, foi Segurido~Secreüirio," por 2 anos, e
primeiro-Secretãrio por 5 anos.
--0 exercício desses ·cargos atesta o prestígio que gozava
junto aos seus pares. N-adã o alteraVa. Nem cargos, nem
posições, nem as cond_ecorações que recebeu. A simplicidade era a tõnica da sua personalidade.
E, por isso, quantO mais stibia, mais era estimado.
Da Câmara, veio para o Senado em 1975, ilesse pleito
para o Senado, houve o consenso sonhado por muitos.
La Rocque não teve concorrentes. Era desejo de todos,
políticos e povo, vê~ lo representando o Maranhão no Se~
nado da República.
Aqui, entre nós, foi membro de todas as Comissões
importantes, e depois Terceiro-Secretário da Mesa Dlritora, onde continuou o mesmo trabalho, modesto e eficiente.
Foi um político singular. Dos partidos de que fez: parte, utilizava apenas a legenda para cumprir as exigências
da lei. Nenhum partido o ajudou e nenhum político contribuiu para que se elegesse nos seus 28 anos de mandato.
Fazia polítiCa a seu Diõdo. Não polemizava, não agredia
e nem respondia, agressões. Os votos que coroaram tão
longa vida pública foram frutos da admiração que por
ele nutria o povo maranhense- votos de carinho, votos
de amizade e de gratidão, contrapartida natural ao representante ilustre que amava sua terra, adorava e servia
seu povo. Era assim ·o La Rocque, não se interessava
pela vida partidãria. Não fundava Diretórios nem pler.:teava compô-los ou neles tomar parte. Fugia sempre das
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lutas intestinas, creio mesmo que nem nelas sabia como
tomar parte, nem os acenos para os píncaros o faziam
mudar a sua trajetória, sabia que tinha um lugar cativo
na representação maranhense e tinha convicção de como_
o havia conquistado, tive a honra de privar da sua amizade e desfrutar da sua confiança.
Acompanhei seus passos durante grande parte desses
longos anos de vida pública.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA nobre Senador José Lins.

Com muita honra,

O Sr. José Lins - Nobre Senador Alexandre Costa,
esta é uma das sessões do Senado que mais me comove.
Conheci Henrique de La Rocque no Maranhão, _quando
lá servi ao Estado de V. ExJ, que também era o dele, durante o Governo do eminente Senador José Sai=ney. Todavia, foi sobretudo aqui, no Senado, em nosso convívio
diuturno, que aprendi a admirar as grandes e excelsas
qualidades de Henrique de La Rocque. Ele era detentor
- de uma extraordinária força moral que o animaVã a de.
fender as causas mais difíceis, contanto que fossem· justas. Era sábio como homem. Hoje, porém, da perspectiM
va do tempo que já dele nos Separa, vejo qUe· La Rocq ue
tinha também muito de santo. Era bom Por naturezã., de
uma bondade que nos impregnava a todos, s~jamais se
afastar da verdade. Por isso, nobre Senador Alexandre
Costa, ao associar-me a eSta--solenidade, o faço com a
convicção de quem presta uma homenagem das mais merecidas, que avulta dentre tantas outras que este Senado
tem prestado aos grandes homens deste País.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador José
Lins, agradeço-lhe o aparte, e para mim é uma honra
inseri-lo no meu discurso.
Disse atrãs que La Rocque falava pouco e ouvia muito. Mas havia uma predileção que fazia com que inverM
tesse essa conduta - a Justiça. Tinha admiração pela
Justiça e_ pelo~ MiniStros que a Compunham.
Quem desejasse agradáMlo, bastaria procurã-lo para
comentar sobre feitos julgados ou em julgamento. Ai,
então, falava muito o nosso homenageado. Repetia voto
a voto dos julgadores e tecia comentários do brilho e sapiência de cada um, mesmo quando os votos eram contrâri_os às ~aus~ que defendia. Detalhava tudo .. Sabia até
mesmo as posições que ocupavam os julgadores no Plenãrio da Suprema Corte.
Sentia-se bem agindo permanentemente junto aos TriM
bunais, como patrono desinteressado, corno amigo das
partes, pedindo, esclarecendo, intercedendo, recorrendo
extiaMautos, para conseguir justiça, aplacar pe-rseguições
e ajudar pessoas que, muita da vez, também lhe eram estranhas.
Tinha o s.enso da Justiça ..Just est bonus", e, por isso,
era cOnciliatório, pacífico e digno.
Quando do advento da. Revolução, e com ela as injustiçãs que culminaram coÍn Prlsõeii' de humiÍdes e cassaçÕes de mandatos de lideranças expressivas ·da Política
nacional, La Rocque demonstrou corai-em nas- .ci.Ções e fé
junto à_ Justiça. Nã.o era fáci~ ~quela época nutrir fé
numã.justiça que tainbém sOfrera pUnições semelhántese
injustas.
·
Ostensivamente assistiu a muitos dos presos políticos,
dos cassados, dos aposentados, dos exilados e às suas
famílias. Visitava os cárceres onde se encontravam, e,
com seu espírito de conciliaç-do junto aos Militares, conseguiu a liberdade de muitos. Quando não muito bem
compreendido, recorria à Justiça.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA -Concedo o aparte
ao nobre Senador João Calmon.

O Sr. João Calmon - Eminente Senador Alexandre:
Costa, eu tive o privilégio de conhecer o Senador Henrique de La Rocque quando ele ainda exercia o seu man_dato de Deputado Federal. Ele passou à história do Congresso Nacional não apenas como um parlamentar de
extraordinário mérito, de eloqüéncia admirável, mas
também como a própria encarnação da capacidade de
servir. Uma das suas amigas e admiradoras, aqui presente, declarou, certa vez, num discurso, que Henrique de
La Rocque, era o melhor homem deste mundo.

O SR. ALEXANDRE ('OSTA- Dr• Léa LeaL
O Sr. João Calmon - Dr• Léa Leal, atual Presidente
da Legião Brasileira de Assistência. Eu creio. eminente
Senador Alexandre Costa, que a Henrique de La Rocque
se aplica, nesta hora de intensa emoção que estamos vivendo, aquela frase famosa: .. Não choremos Henrique
de La Rocque, cantemos a sua glória". Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Muito obrigado, Senador João Calmon.
Quando não muito bem compreendido, recorria à Jus~
tiça.
Foi exemplar, fOrte e solidário com os injuStiçados naquele episódio, e tinha convicção dos riscos que corria uo
se expor no cumprimento de uma missão que era inerente ao seu carãter e à sua formação.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me um aparte, nobre
Senador Alexandre Costa?
O SR. ALEXANDRE COSTA Nunes, ê uma honra.

Senador Helvídio

O Sr. HeiVídio NUnes - Senador Alexaildre Costa,
permita que eu me sirva do discurso de V, Exio, do brilhante discurso qu_e V. Ex• produz nesta tarde, para prestar também a minha homenagem ao ex-Senador Henrique de La Rocque. Com ele convivi durante vários anos,
neste plenârio, e tivemos uma convivê"jtcia mais fntíma
nas Comissões de Constituição e Justiça e de Legislução
Social. Há um traço marcante na vida de Henrique de La
Rocque. Esse traço é exaltado por todos quantos fazem
referência à Ooridade_de Henrique de La Rocque, ao seu
permanente desejo de servir. Na atividade política, à
frente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciârios, na ajuda que prestou à Legião Brasileira de
Assistência e na colaboração permanente que dava à
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, no TriM
bunal de Contas da União, na Presidência do Instituto
de Previdência dos Congressistas, na advocacia, também
auricular,junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Federal de Recursos e no Superior Tribunal Militar,
por oilde-Passou, Henrique de La Rocque não procurava, e tenho a impressão de que jamais procurou, servirM
se, mas sempre servir. Daí por que, nobre Senador Alexandre Costa, eu pinça, do discurso hâ pouco proferido
pelo eminente Senador Nelson Carneiro, dois conceitos:
Henrique de La Rocque foi um perdulário de afeições,
amou ao próxírno ·mais do que a si mesmo. Por isso,
Hnerique de La Rocq~e. no dizer do poeta alemão,
arriou servindo, plantou arriar durante a vida e~ na certa,
c.olhêrá amor após a morte.
O SR. ALEXAND~E C:OSTA - Muito obrigado,
nobre Senador Helvídio Nunes.
Continuo:
Valho-me da descrição de sua ação e personalidade no
discurso pronunciado pelo nosso ex-colega de Câiria-ra,
Deputado Ivan Luz, hoje Procuradot>-Geral junto ao
Tribunal de Contas da União, na sessão ali realizada em
homenagem a La Rocque.
.. Foi pa:ciente, humilde com os poderosos, e sua paciência e humildade quantas vezes detiveram o gesto ru-
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de, e amansaram a soberba, c suavizaram o castigo, e
desvíar3m a vingança e abrandaram a jUStiça."

O Sr. Vírgt1io Távóra- Permite-me V~ Ex• um ãpar-

A homanagem que, através de V. Ex'. é preStada, neste
momento; ao· nossb saudoso companheiro, a quem eu
muito ~timava, é uma homenagem merecida a um homem bom. Muito obrigado a V. Ex•

te?
O SR. ALEXANDRE COSTA . nobre Senador Virgilio Távora.

Ouço· o aparte do

O Sr. Virgílio TávOra- Emínente Senador, nós vimos
de um passado que já vai longe. Sentimos a evocação,
pelas palavras de V. Ex~, da figura desse homem. Jovens

estreantes, vindos de paragens tão distantes, como éramos nós, nos idos de 50, enfrentávamoS um mcio completamente diferente do Rio e encontrávamos naquele
todo-poderoso de então, tão poderoso quanto simples, a
sinceridade nas afirmativas que Tazia às pessoas que militavam em partidos opOstos ao seu_ e que tanto guerrea-.
vam, à época, ao que ele servia, e -a atenção que dava a
todos que, encaminhados justamente pelo amigo e adversáriO, o procuravam. 1':: aquele homem tão bom e ao
mesmo tempo tão justo. Mas não eiã esta evocação que
hâ pouco mais estava percutindo nossos ouvidos. Talvez,
defeito de origem, damos muito valor à bravura, à coragem, e algo que aqui ouvi pouco falar, era da bravura
que ele tinha, a bravura serena, a bravura bem apresentada, nos idos de 1954, quando da deposição e, depois,
da morte de Vargas; do estimulo à justiça, mesmO coni
sacrifícios e perigos para a sua posição, que ele dava aos
perseguidos pela Revolução recém-vitoriosa de 1964.
Eram três imagens que vinham à nossa mente, enquanto
V. Ex• aqui dizia, e nós que tivemoS a honra de ser seu
amigo, talvez dos mais antigos que ileSta Casa- estão, dizemos: .. Era tão bom quanto valente, era tão valente
quanto bom".
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Muito obrigado,

nobre _Senador Virgílio TávOra.
Não foi La Rocque simplesmente O homem bom que
muitos pregam.

O Sr. Lourival Baptista- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer,
nObre Senador Lou_rival Baptista.

O Sr. Lourival Baptista- Eminente .Senador Alexandre Costa, chegava ao meu gabinete, quando ouvi as palavras de V. Ex• a respeitO do saudoso Senador Henrique
de La Rocque. Não poderia deixar de associar-me às me~
reciclas hOmenagens que esta Casa presta a este nosso
saUdoso colega Henrique de La Rocque, que deixou uma
tradição de incomparãvel bondade, indiscutível talento,
invejável cultura. Meu antigo de infãncfa, entramos no
tradicional Colégio Antônio Vieira, nã Bahia, oD.de fiZemos·o curso ginasial, já lã se vão mais de cinqUenta anos.
Ele, seus irmãos: José, Antônio, e o caçula, Carlos, que
era meu colega de turma, eles mais adiantados do que eu;
ele ~ais velho, como eu disse. Encontramo~nos posteriormente tia Câmara dos Deputados, onde convivemos
durante vãrios anos- e, depois, aqui, no Senado Feperal.
Ele foi, acima de tudo, um homem de rara sensibilidade e
que sabia atender a todos quantos o procuravam. Um
homem· sem medo, um homem que afrontava as si·~uações dificeis, um homem que desejava sempre fazer
justiça, defendendo os menos afortunados, era muito estimado. Henrique de La Rocque sabia ser amigo de seus
amigos e, acima de tudo, um modelo de cidadão, a quem
o Maranhão e o·Brasil muito devem. Todos os que oCO·
nheceram falam de Henrique de La ROcque como, acima
de tudo,, um homem bom. Recordo, com emoção, ter integrado a Comissão de Senadores, designada pelo Sena·
do. para representá-lo, por ocasião de seu sepultamento.

O SR. ALEXAND'RE COSTA - Eu é quem dev-çt
agradecer, nobre Senador. Era um homem bom, como
· .bem disse a sua colega e a'miga, Presidente da LBA, qUC
aqui se encontra presente.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre Senador, estou ou~
vindo o discurso de V. Ex• e todos nós, aqui, estamos
sentindo, através das palavras de V. Ex', a evocação daquela figura admirável de homem público que fcii Henri-que de La Rocque. Henrique de La Rocque, Presidente
da Campanha Nacional das Escolas na Comunidade;
Henrique de La Rocque, professor, ainda jovem, daquela campanha, onde não havia remuneração de espécie ai~
guma; Henrique de La Rocque, Senador da República,
Presidente da Conl.issão de J~stiça; Henrique de La Roc--que no Tribunal de Contas. Mas o que cresce no discurso
de V. Ex' é Henrique de La Rocque, aquela alma pura de
criança, porque, em verdade, em toda a sua vída, ele con·
servou sempre pura a sua alma de criança. f3. essa criança
do Maranhão que todos nós saudamos como um exemplo para as gerações que aí vêm, como um exemplo para
- este Brasil que está tão necessitado de homens responsáVe'ís; ·sa.Udarrios também- coino um exemplo de fraternidade universal. Receba, pois, Senador,_ o noSso apoià,- o
apoio de Pernambuco ao magistral discurso que V. Ex•
está pronunciando nesta tarde, quando evoca, em corpo
ínteiro, a figura daquela criança maranhense.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu é que devo .agradecer a V. Ex• o aparte. São os apartes dos seus nobres
colegas, testemunhos de toda a sua vida parlamentar,
que irãq, por cer:to, eqriquecer esse meu despre.tensioso
:Pi'õtli..mCiame~to.

Foi, também, além do homem bom, um homem ilustfe, culto· e generoso, que durante 70 anos conduziu um
imenso acervo de qualidades e virtudes que procurei
realçar ~as -minhas palavras, e, mais ainda, outras tantas
.que a deficiência do orador, agora completada pelos
meus nÇtbres colegas, não permitiu oferecer o brilho desejado.
Esse homem que o Senado homenageia hoje, quando
·completa um ano de sua morte.
O Sr. PassOs Pôrto - Permite·me V. Ex• um apa~e?'
O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Pas-.
sos Pôrto, com muita honra, sabedor da amizade profunda que ligava V. Ex• ao Senador Henrique de La
Rocque.
O Sr. Passos Pôrto - Neste instante em que a nossa
Casa, através da p31avra de V. Ex•, reverencia o imOrtal
Henrique de La Rocque, eu fiquei a me lembrar do que
me dizia, certa feita, Adaucto Lúcio Cardoso, quanto ao
destino dos homens públicos do Brasil. Enquanto aqueles que passaram pelo Poder Executivo ficavam ünortalizados em monumentos, em praças públicas, o parlamentar se recolhia à memória dos Anais das duas c-aSas do
Congresso, e se perdia a sua lembrança, vista e revista só
depois daqueles que compulsam a vida do nosso Parlamento. Tive a honra de, no dia em que morria o nobre
Senàdor Henrique de La Rocque, fugir ao regimento
desta Casa e suspender a sessão, porque entendia que naquele final da tarde o Senado teria de prestar homenagem a uma das suaS figuras mais eminentes, pOr tudo que
foi dito aqui-e, no meu caso_particular, pelo companheiro·que tive, nó Instituto de Previdência dos Congressis-
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tas, quando juntos fomOs conselheiros, ele Deputado ~
depois Senador. Posteriormente ele mC sucedia na Presidêncla daquela instituição. Graças ao s_cu-prcstrgio, foi
possfvel modificar a legislaçãO daquele Instituto de Previdência e, através dele, assegurar aos pensionistas um
subsidio, uma pensão, pelo menos muito melhor do que
aquela que anteriormente era paga por aquela inStituição. Devein- Os aPosentados do Instituto de Previdência dos Congressistas a melhor pensão que recebe hoje,
graças ao prestígio, ·ao esforço, à generosidade de Henrique de La Rocque. Ao me congratular com esta Casa e
reverenciar com V. Ex• a inemória daquele grande homem público, sei que ele via se recolher, como dizia
Adaucto Cardoso, aos Anais e à lembrança desta Casa,
mas espero que, sempre, alguém, ao compulsar a história
destes tempos, veja e ressalte que Henrique de La Rocque foi uma das grandes figuras que o Brasil teve nestes
últimos anos. Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA --Agradeço, Senador
Passos Pôrto, e devo ressaltar que acompanhei de perto
o testemunho que V. Ex• presta. Quando deixava o nosso convívio Um aos ma-is- eminentes homens públicos,
poHtico da mais alta projCção, líder, companheiro i: arriigo, que foi o Senador Daniel Krieger, La Rocque soube
do quanto um homem, que se entregara tantos e quantos
anos à vída pública, iria perceber como aposentado do
Instituto. Houve a revolta íntima, natUral em tudo aqui~
lo que pregamos sobre a sua personalidade. E, juntamente com V. Ex•, com o apoio dos demais Senadores, houve
a reforma e se propiciou, hoje, aposentadoria aos Srs.
Senadores, não ainda compatível com o cargo, mas, pelo
menos, melhor, ou em melhores condições da que dispúnhamos.
É esse o homem que OSenado homenageia, hoje,
quando completa um ano de sua morte, repito. Honrou
todos os cargos e funções que exerceu. Honrou todos os
mandatos que representou_com brilho.

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA - Perrriito, nobre Senador pelo Ceará, meu airiigo Almir Pinto.

O Sr. Almir Pinto- Nada mais justo dO Que a -idéia .de
V. Ex' e do Senado, enfim, dos colegas de Henrique de
La Rocque, em homenageá-lo no primeiro aniverSârio

do seu falecimento. Já' o conhecia de Dome, ainda lá no
meu Cearã. Ao che&ar ao SenadO, em 1979, tinha quase
sempre a Irieu lado aquela figúra serena, 'tranqUila e bon-.
dosa de La Rocgue. Diagnosticada a sua doença, vai 'a
São Paulo para se operar. E digo a V. Ex•, com muita
sinceridade, pedi muito pelo êxito daquela cirurgia. Voltou La Rocque satisfeito e, uma manh~ eu me encontra·
va no meu gabinete, quando entra o La Roque com um
pequeno embrulho: Almir, eu venho lhe trazer aqui uma
lembrança. Ainda hoje eu a tenho como um relíquia. Era
um relógio. Ele disse: Almir, olhe para esse relógio: ele
marca como os oUtros as horas, os minutos e os segun·
dos. Como a noS ãdvertir que a -suces.São.dos dias e das
noites noS leva ao fim. E um dia, sem que· nós esperemos,
pãra -o relógio da ilossa vida. .f: a morte. Obrigado, La
Rocque.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Obrigado, nobre
nadar.

s...

Honrou todos os mandatos que representou com bri·
lho. Honrou, enfim; o Maranhão - sua terra natal.

La Rocque deixou amigoS, e deixandO amigos, deixou
saudades...
·
Muito- o&dgado. (Muito bemJ Palmas.)
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CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 19 D.E AGOSTO D.E 1983

Faço saher que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 319, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos}, destinada aos Programas de Desenvolvimento
Rural Integrado, Mineração e Infra-Estrutura Eco-nômica, naquele Estado.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 128• SESSÃO,
EM 18 DE AGOSTO. DE 1983 .

1.1.- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República

dificações na ConsolicfaÇão das
Leis-do Trabalho, para o fim de impor multa à empresa que atrasar na
transferência, ao sindicato respectivo, das importâncias -correspondentes à contrib_uição síridicai descontada na rolha de seus empregados.

1.2.3- Requerimento
-

N9 163(83 (n9 304/83. na ori-

gem), restituindo autógrafos de
projeto de lei sancionado.

- N's. !64 e !65(83 (n's 305 e
306/83, na origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senad~o _nl'
197/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que ihtroduz mo-

- N~> 748/83, de urgência para o
Projeto de Lei da Câma_ra_K1_79/83,
que dispõe sobre a emissão- de uma
série especial de selos, comemorativa do centenârio de ~.:_t~Ii()_ Vargas
1.2.4 -Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Problemâtica da seca
nordestina.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. pela Liderança- Posição do PMDB em relação ao Decreto-lei n'~' 2.045/83.
SENADOR ÁLVARO DIASEncaminhamento de pedido de informações ao Poder Executivo relacionado com as atividades do
grupo Coroa-Brastel.
SENADOR ALOYSJO CHASustentação
da constitucionalidade do chamado "imposto calamidade'', tendo
em vista pronunciamento, em sessão anterior, do Sr. Humberto Lucena sobre a matéria. Tenden-ciosidade da notícia, veiculada na Imprensa, sobre a alienação da Companhia Vale do Rio Doce.
VES, como Líder -

Art. 11' E o Governo_do EStado de Goiâs autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstiinO externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares americanos} ou a equivalente
em outras moedas de principal, junto a grupo financia-:
dor a ser indicado sob a odentação do Ministério da Fazenda e do Banco Centrai do Brasil, para ser aplicado
nos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado,
Mineração e Infra-estrutura Ec.onômica do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovado pelo Poder Executivo Fedeial, inclusive o exame daS
condições ·creditícias da operação a ser efetuaddo pelo
Ministério ·aa Fazenda, em articulação com o Banco_~
Central do Brasil, nos termos do item U do art. 1~> do Decreto n~" 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de·
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da
polítiéa -econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, o dispositivO na-Lei Esiadual nl' 8.772, de 15 de janeiro de 1980, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resoluçào entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de agosto de 1983- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 128~ Sessão,
em 18 de agosto de 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla
e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena- C1audionar Roriz
_~Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
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1.2.5- Comunicaçio da Presi~
dência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 -mitiutos, com Ordem
do Dia que designa.

1.3- ORDEM DO DIA

do Trabalho, e dá outras providências. Aprovado em primeiro turno.

1.4- MATERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n<?
79/83 (n'í' 813/83, na Casa de origem), em regime de urgência, nos
termos do Requerimento _nl'
749/83, lido no Expedi_ente, Apro~ado,. ~pós parec_e~ jas_ co_mi~S~_!::S
~mpetentes. À_ _sa~ção.

- Projeto de Lei da Câmara n9
150(82 (n' 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 maio
1.5-DISCURSOS .AP@_A
de 1943. Votaçio adiada para a sesORDEM DO DIA
são--do próxírilo-dia 30, nos termos _
do Requerimento n9 749/83.
SENADOR ROBERTO SA- Projeto de Lei da Câmara n9
TURNJNO, como Líder - Inob26/83 (n' 4.901/8f;-na Gt5a de oriservância pelas rádios e televisões
gem), que complementa normas geda legislação que disciplina o pagarais sobre desportos, e dâ outras
mento dos direitos autorais.
providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
SENADOR ADERBAL JURE- Projeto de Lei da Câmara n9
MA - lofonriaçõeS (eCebidas da
SJ"i' Ministra da Educação e_Cu1tu84/83 (n9 5/83, na Casa de origem),
ra sobre__os acontecimentos verifide iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre cados na Universidade de São Carlos, em São Paulo. Projeto de lei
prova documental nos casos que
em tramitação na Câmarii__d_os De~
indica, e dâ outras provídências.
_putados, dispondo sobre a escolha
Aprovado. Ã sanção.
- Projeto de Lei da Câmara n9 dos reitores das univ~(>idades federaiS.
52/81 (n'>' 2.051/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o valor
SENADOR VIRGILIO TÁVOanual das bolsas concedidas através do Serviço Especial de Bolsas RA - Vantagens e desvantagens
da declaração da _moratória com
de Estudos- PEBE. Rejeitado. Ao
relação à atual dívida externa do
Arquivo.
País.
- Projeto de_ Lei da Câmil.ra n"'
129(81 (n9 13/71, na Casa de ori~
gem), que altera os arts. 550 e 551
do Código Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapião
sobre bens imóVeis. Rejeitado. Ao
Arquivo
- Projeto de Lei da Câmara n9
112(82 (n' 1.329(79, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.108" de 21 de setembro de
1966- Código Nacional de Trânsito, visando a coibir as depredações contra árvoreS ejãfdins praticadas com veículos. Rejeitado.
Tendo usado da palavra os Srs.
Aloysio Chaves e Nelson Carneiro.
Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n9
55f83 (n"' 10/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobreacriaçãoeextinçãodecargos
na Secretaria do Tribunal Superior -
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2 -ATA D~ 129• SESSÃO,
EM 18 DE AGOSTO DE 1983
2.1- ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Requerimento n~' 740/83, solicitando nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 24 ci.e 1980, de autoria do Seilad~r _t:='rans.o Mo!lt~ro, est~b_elece~_
do que a ordem de preferência para
a c00ce5São -da Pensão -Ci~il Seri
também aplicada à Pensão Militar.
Aprovado. --- Requerimento n~ 742/83, solicitando tramitação conjunta para o
Projeto de Lei__da Câmara n~ 50/82
(n9 2.056/79, na Casa de origem),
que altera o§ 2~ do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452,
de I'>' de maio de 1943 e o Prõjeto
de Lei do Senado n9 116/80, que
obriga a construção de creches nos
conjuntos habitacionais. Aprovado.
:._ Projeto de Lei da Câmara n"'
79/82 (n9 5:851/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a
doação ao Estado de Goiás, do
imóvel que menCíOiía, situado i':lo
Município de Pedro Afonso, naquele Estado. Aprovado. A sanção.
2.3-- DISCURSO APOS A
ORDEM DO DIA

SENADOR MÁRIO MAIA Atuação desenvolvida pelo Governador N abor Júnior- à frente do
Governo do Estado do Acre. Apelo
ao Governo Federal em favor da
autOriomia dos- municípios acreanos incluídos em área de segurança
nacional.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -ln veridicidade de notícia
veiculada na Imprensa s_obr_e_ a privatização da V ASP.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Necessidade de uma maior
fiscalização pelo Banco Central das
empresas que operam na captação
de poupança.

3 -DISCURSOS PRONUNCIADOS .EM SESSÃO ANTERIOR

SENADOR ÁLVARO DlA!i .,.-.
Considerações sobre o Decreto-lei
n9 2.045, que dispõe sobre a polítiç_a salarial.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Humberto Lucena
- Marcondes Gidelha-:- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- João Lúciõ :....._ LuizCavalcante- Lourival Baptista --Jutahy Magalhães:- Luiz
Viana --João Calmon- Moacyr Dalla- Murilo ~a
daró- Alfrc;d,o Campos -Severo Gomes- Henrique

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

- Dos Srs. Luiz Viana, Humberto Lucena e Almir Pinto, profe~
i-idOs- na sessãO de 17-8-83.

4 -MESA DIRETORA
5 -LIDERES E V ICELIDERES .DÉ PARTIDOS
6 -COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTÉS

Santillo ~ Gastão Müller - Marcelo Miranda - Saldanba.Der.zi~ Enéas Faria- Lenoir Vargas- -PedrO Simon.
O _SR. PRESIDENT~ (Moacyr Dalla) - A lista de
... presença acusa o comparecimento de_30 Srs. SenadoreS.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos noSS"os trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrados de Projeto de Lei sancionado
N9 163/83 (n9J04/83, na origem}, de 17 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n9 3, de 1983-CN, que autoriza o Poder Exe_cutivo a abrir ao Ministério da Justiça o
crédito especial de até CrS l.OOO.OOO.OOIJ,OO (hum bilhão
de_ cruzeiros), para o fim que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.114, de 17 de
agosto de 15183.) _
De agradecimento de comunicaçiio:
N9 164/83 (n9 305/83, na origem), de 17 do corrente,
referente a retirada das Mensagens da Presidência daRepública n9s. 347, 348 e 358, de 1982.
N9 165/83 (nt? 306/83, na origem), de 17 do corrente,
relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'>'s. 204, 215 e 275, de
1983.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa, projeto de lei que
vai ser lido pelo Sr. 1~-Secretário. _
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 197, DE 1983
ulntroduz modificações na Consolidação das Leis
do Trabalho, para o fim de impor multa à empresa
que atrasar na transferência, ao sindicato respectivo,
das importâncias correspondentes à contribuição sindical descontada na folha de seus empregados."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'>' O art. 582, da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescido de mais um parágrafo sob n9 39, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
.. "Art. 582. Os _empregadores são obrigados a
descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por esses devida, transferindo-a no
prazo máximo de cincO (5) dias ao respectivo sindicato ou a quem de direito, na forma da lei.

§ 39 O descumprimento do prazo fixado no caput deste artigo implicará em multa equivalente a
um valor-de-referência por dia de atraso."
Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3t? Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
Trata o presente projeto, conforme estâ dito claramente em sua ementa, de impor multa, tão pesada quanto necessârio, àquelas empresas que, descontando a contribuição sindical de seus empregados no mês de março de
cada ano (exwvf do disposto no art. 582,caput, CLT), todavia, atrasam no repasse da importância correspondente aos sindicatos.
Trata-se de uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade, em Minas
Gerais, visando acabru. com os atuais, freqúntes, abusos
de certas empresas nesta questão.
Sala das sessões, 18 de agosto de 1983.- Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇÀO CTTADA~
CONSOLIDAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO
Art: 582. Os empregadores são obrigados a desconR
tar, da folha de pagamento de seus empregados relativa
ao mês de março de cada ano, a contribuição por estes
devida aos respectivos sindicatos.
§ 19 Considera-se um dia de trabalho, para efeito de
determinação da importância a que alude o item do art.
1 580, o equivalente:
a) a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento
ao empregado for feito por -Unidade de tempo;
b) a l/30 (um trinta avos) a quantia percebida no mês
anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão.
§ 21' Quando o salário for pago em utilidades, ou nos
casos em que o empregado receba, habitualmente, .sarjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um
trinta avos) da importância que tiver sérvfdo de base, no
mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social.
·
(Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Legis-

lacão Social.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I ~'-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 748, DE 1983
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimen'to Interno, para o PLC n9 79/83 que dispõe
sobre a emissão de uma série especial de selos, comemorativa do centenário de Getúlio Vúgas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1983.- Humberto
Lucena, Lfder do PMD B - Aloysio Chal'es, Líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr_Dalla)- O requerimento lido será objeto de deliberação após a Ordem do
Dia, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos~
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LO URIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a calamitosa insuficiência das chuvas adquire aspectos de extrema periculosidade quando. simultaneamente,
com o excessivo prolongamento das secas que, hâ cinco
anos, vêm martirizando a Região Nordeste, provoca o
esgotamento da escassa disponibilidade de âgua destinada ao consumo humano, do gado e das lavouras.
É, exatamente, o que está acontecendo em Sergipe,
onde o flagelo das secas se instalou, com todas as suas
nefastas e implacáveis conseqUências, dizimando as pas~
tagens, os rebanhos e as culturas, acarretando preju1zos
incalculáveis para os produtores e para o Estado.
Além das perdas materiais e financeiras, e dos indes~
critiveis sofrimentos das populações atingidas pela cala~
midade, a situação em Sergipe apresenta características
irreversíveis, gerandO o- esvaziamento dO irite!ior, nci.s~zo~
nas mais sacrificadas pelas secas, atrtlvés de um êxodo
rural de insólitas proporções, ao qual se deve acrescentar
o maciço· desemprego decorrente da desorganização da
infra-estrutura produtiva do Estado.
Todas as culturas tradicionais de Sergipe sofreram
perdas irreparáveis, como ficou demonstrado pelos le~
vantamentos técnicos realizados no tocante à cana-de·
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açúcar, ao coto, à mandioca, ao milho, ao feijão, ao algodão, à laranja, ao maracujá, ao fumo, ao tomate.
O ·valor das perdas foi estimado, para o mês de junho
pass<~:do, em quase 28 6ilhões de cruzeiros. Tais prejuízos
i'·fldem a se multiplicar no âmbito da pecuária, com a
matança de matrizes ou o sacrifício do gado, em virtude
da escassez de água e das pastagens.
Diante desse quadro de suma gravidade, o Governador João Alves Filho tomou as providências possíveis,
através de dois decretos- respectivamente de n9s 5.735,
de 18 de maio de 1983, e 5.747, de 31 de maio passado,
ampliando a área declarada em situação de emergência,
-que já ibrange ·13 MUniCípios, exc:luindo~se, ãpenas, os
176 km: da capital- Aracaju. Isto signifiCa a quase totalidade do Estado, em cuja população, Superior a 1 milhão de habitantes, cerca de 600 mil dependem, direta·
mente, do meio rural.
Considerando~se que esse panorama de calamidade
-coincide coni o auge da crise económico-financeira que o
País atravessa, pode-se avaliar as dimellsões da angústia
e·da perplexidade do povo sergipano, e de toda a região
nordestina, assolada pela mais violenta e cruel seca de
'!?.e se. tem .notícil!- nos anais de sua histQria.
Evidentemente, somente !l Governo Federal, -:-·por
intermédio d,a constelação dos __vários Ministérios e Órgãos quet direta ou indiretamente, têm responsabilidade
no concernente ao equacionamento e solução dos mencioilados problemas, ~ poderá canalizar para Sergipe
recursos suficientes para assegurar a sobrevivência de
sua economia ameaçada pelo flagelo das secas.
--É de justiça reconhecer que algumas providências foram iniciadas no âmbito do Ministêrio do Interior e do
Banco Central.
Assim é que, segundo informação do Superintendente
do Banco do Brasil em Sergipe, António Abrahão ChaÍita, deverá ser prorrogado o prazo de pagamento das
dívidas sobre operações rurais para os produtores atingi~
dos pelas secas, nos Municípios onde foi decretado o estado de emergência - isto ê, todo o Estado de Sergipe.
Segundo o Superintendente, os pequenos produtores terão oito anos de prazo, enquanto os grandes e médios,
çerão seis anos. Em ambos os casos. Haveria um prazo
de carência de três anos.
·
·Convêm esclarecer que essa é uma inicíativa qUe Se
deve à operosidade do Governador João Alves Filho,
qu~ ~xpediu os Decretos imprescindíveis à cqncretização
daquelas providências, pelo Banco Central do Brasil.
- Sergipe, ·como de resto todo o Nordeste, exige, como
preliminar indispensável à sua sobrevivência, um planejamento global arrojado e concreto, simultaneamente
com a mobilização de recursos materiais, financeiros e
hum-anos nas proporções impostas pelos desafios.
N6 conteXto desses parâmetros, devem ser executados
projetos de enl'ergadura, a curto prazo, para execução
aCeJerada e em regime de estreito interrelacionamento,
abrarigl::ndo várias estratêg"ias e linhas de ação, a partir
da ampliação e aproveitamento dos recursos hídricos da
regiã.o, da perenização dos seus rios, da construção de
adutoras para garantir o abastecimento d'água, da disseminação de poços artesianos, açudes e barragens- todo
esse conjuntO integrãdo -num Sisteffia de irrigação em
grançle escala.
Ainda hoie._como no passado, a prioridade iniciaJ e
básica consiste, como SemPre o fÕi,' no velho binômino
. "captação e uso da água, a fim de conter e erradicar, em
- -definitivo~ a calamidade cíclica das secas periódicas.
Não ê possível aceitar "e contemplar, fria e imparcialmen.te, a trágica peregrinação de quase 25 milhões de
norâestinos que já se encODti-a.m nas estradas rU-mo às
metrópoles e cidades mais importantes da Região.
Irilpõe-se uma mobilização nacional, séria e realista,
parã que o problema seja resolvido, através de.um planejamento objetivo, visando enquadar o Nordeste como
uma prioridade nacional básica.
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Conforme já foi amplamente assinalado pelos estudio~
sos, o Nordeste, com mais de 30% da população brasileira- quase 40 milhões de habitantes- se apresenta com
a sin~strã percentagem de quase 56% das famílias mais
pobres do País, que lutam em condições adversas pela'
dificil sobrevivência quo.tidiana.
Sabendo~se que 68% das suas crianças de menos de
cinco anos são subnutridas, e que o Nordeste contêm,
além disso, quase 60% 4e analfabetos existentes, pode-se
v~rificar a extre~a periculosidade desses índices negativos e ameaçadores.
. Sr. Presidente, so_lidto a. incorporação a este pronunciamento dos Decretos números 5.735 C5.747, de 18 de
maio de 1983 e 31 de maio de 1983, respectivamente, do
Governador João Alves Filho; declarando em situação
de emergência 73 municfpios sergipanos; o documento
oficia) ...A seca e seus efeitos em Sergipe", bem como as
Cartas Circulares n9' 901 e 917, assinadas em 7 de julho
de 1983 e 2 de agosto de 1983, pelo Dr. Geraldo Martins
Teixeii8, Chefe do Departamento de Crédito Rural, do
Banco Central do Brasil e publicadas no Diário Oficial
da União, de 11 de julho de 1983 e 4 de agosto de 1983.
(Muito bem! Palmas.)
"
DOCUMENTOS k QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA ·EM SEU DISCURSO:
A SECA E SEUS EFEITOS EM SERGIPE
Estando o Notdeste brasileiro perto do centro do anticiclone tropical do AtlântiCO SUl, mais do que qualquer
outra região do continente, apresenta-se indubitavelmente com um clima muito irregular; os ventos aliseos
que deveriam soprar regularmente do sudeste para o
nordeste, no hesmiferio austral e d.e.nordeste a sudoeste
no hemisieriÕ b""Oreal, vem se comportando de forma in~
vertida, Tartibé~ no continente como um todo, se vem
observando nos últimos anos extensas falhas no sistema
dã.S monções, alêrU de,· ora escassez de chuvas e ora excessos, nas latitudes intermediárias. Segundo Reid Bryson diretor do Instituto de Estudos do Meio Ambiente
da Universidade de Wisconsin e Técnico em M -teorologia_ e Climatologia da NASA, tudo faz crer que estamos
entrando em_ nova era Neoboreal (Visão 28/7/1976).
Tais fenôÍnenos foram posteriormente confirmados p~a
CTA de São Paulo em 1979, o Centro Tecnológico da
Aeronáutica determinou que o período mais crítico, seria o ano de 1983.
Em toda região ·e em particular Sergipe, a concretização dessas previsões pode ser co·mprovada, quando se
analisa o comportamento das chuvas registradas nas décadãS de 7o 80 e no ano átuat; Correspondente aos seis
primeiros meses (jan-junho). Com relação ao sertão
semi-ârido, observou-se que:
Tomando-se com? referência os dados pluviométricOs
dos municípios dC frei Paulo, Poço Redondo e Porto da
Folha, todas localizados na região Semi-Árida· dO-Estado, os mesmos apresentam por um período de mais de 60
anos, índices mêdios de precipitações anuais da seguinte
ordem: Frei ·Paulõ.- 805 mm; POrto da Folha - 527
mm e Poço Redondo.- 825,1 mm.
O total anual de chuvas caídas nesses municípios, nos
anos de 1980 e 1981 foi inférTõi a mais di30% da ID.êdia
anual e os maiores índices mensais, ocorreram no primeiro trimestre do ano (yide gráficos anexos), o que provocou uma concentração das chuvas num período anterior à época de plant~o e d~f}cit hldrico no período que
vai de abril_e julho... provocando conseqüentemente, um
fraco deseffipenho das atividades agrfcolas e quebra em
mais de 70% na população, principalmente das culturas
de milho, feijão e algodão, que.dependem de chuvas em
determinados momentos de seus ciclos vegetativos.
No ano de 1982, as chuvas foram relativamente mais
abundantes e o to~al anual sitou-se em torno da média,
com uma distribuição coincidindo com a época de plan~

e
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To dos os municípios apresentaram déficit hídrico neste
semestre de 1983, superiores a 40% (em sua quase totalidade), o que confirma a generalização da estiagem em
igual intensidade em todo o Estado.
Com relação às culturas básicas, fõrarii analisadas as
duas principais atividades destas duas microrregiões, assentadas nas monoculturas de coco-da-bafa no litoral e
cana-de-açúcar na zona da Cotinguiba, que serão apresentadas discriminadamente a seguir no bojo deste relatório.
Em resumo, pode-se afirmar que o estado de calamidade _provocado pela longa es_tiagem já extrapolou os limites da região Semi-Árida, atingindo, com igual intensidade, as regiões do Agreste, Continguiba e do litoral,
pr svocando perdas nas culturas alimentares bâsicas, danos e perdas nas pastagens, esgotamento das reservas de
água e, sobretudo, provocando um acentuado desemprego em todo setor rural sergipano.

Continguiba somente para municípios e tabuleiros lito~
râneos, ocupando hoje, também os municípios de São
CristóVão. Neópolis, Malhador, Areia Branca, Japoatã e
. pequenas áreas de tabuleiros de N. S. das Dores.
Até o final da década de 1970 a produção de cana-deaçúcar em Sergipe era toda direcionada ao fabrico de
aç.úcar e do melaço, subproduto se industrializava o álc_o.ol e a cachaça. Porém, com o advento da nova política
energética nacional, que teve impacto, em Sergipe, no
"ifiícíõ da décad_a de 80, iniciou-se a piódução de álcool
hidratado e álcool anidro partindo_ do aguardente da
cana (pelo processo direto ). Assim sendo, teve início a
uma ligeira expansão e a safra 77/78 de 962.665 tonela~
das_- que ocupou 17.503 ha, atingiria em 1983/84
1.243.278 toneladas com 24.378 ha cultivadas, representando incrementos de aproximadamente 30% e 40% erii
apenas 6 anos; tal expansão não foi mais elevada devido
as limitãções e disponibilidades de clima e solo.
Não obstante as inovações tecnológicas e utilização de
insumos modernos, essa produtividade deveria cair em
10% aproximadamente no igual período ou seja de 55

tio (abril ajulhQ), o que favoreceu o cultivo das culturas
an'uais, obtendo~se uma das mais significativas safras de
milho e feijão no Estado. No entanto, as chuvas cessaram a partir de setembro, as reservas de água se esgota-

ram rapidamente e as pastagens foram sensivelmente
prejudicadas, afetando a pecuária, que regiStrou perdas

de mais de 40% dos rebanhos (morte, aviltamento de
preços e deslocamentos para outros Estados). Esta situação atingiu também, seriamente, a cultura da cana e
as atividades frutíferas, especialmente a laranja, coco e
maracujá, etc, refletindo-se negativamente na atual safra.
Coin relação ao Agreste - os Municípios analisados e
representativos da Regíão --Itabaiana, Lagarto, ltabaianinha, N, Sr• das Dores e Aquidabã todos apresentaram, no 19 semestre analisado, dêficit pluviométrico
maiores de 32%, qiliiido comparado c-om iguais períodos
das décadas de 60 e 70. Nesta região, como em todo o
Estado, a escassez de chuvas tem prejudicado em primeiro lugar a pecuária, uma vez que esta carência alonga em
mais de 8 meses o perícido seco, -que se iriicioU eril setembro de 1982, trazendo a este segmento da economia,
danos incalculáveis, na medida em que as fracas chucas
caídas, não foram suficientes parã acutilular reservas de
água e recuperar- as pastagens, tendo-se como conseqaência, escasseZ de água e alimento que não serãO suficientes para abastecer o gado na próxima estação seca.
Esta irregularidade poderá dizimar o rebanho, por morte, matança de matriz_e_s, oU exportação para outros Estados, trazendo prejuízoS i:uJ-s-pecuariSfas, cujos níveis de
descapitalização já são bem acentuados.
Coricomitafltemente, a· insuficiência de chuvas, vem
determinando elevadas perdas nas culturas anuais, como
ê o caso do milho, feijão e algodão, na região Seini-Árida
e as culturas de mandioca, amendoim, inhame, batata e
hortaliças, no AgreSte e Litoral, cujos plantios deveriam
ter sido iniciados no fmal de março, Segundo as previsões do IBGE, Sergipe deveria produzir cerca de 65.000
toneladas de milho, 29.000 toneladas de feijão e 8.000 toneladas de algodão e entre as hortaliças 3.000 toneladas
de tomate e 270 toneladas de cebola; mas, as áreas que
chegaram a ser plantadas, com as poucas chuvas caídas
em fevereiro, foram totalmente perdidas (vide quadro I).
A confirriulção dessa expectativa, acarretaria para o
Estado, um prejuízo real de mais de 27 bilhões de crqzeiros, dinheiro que deixará de circular na economia pela
frustração das_ safras e, para os produtores, os prejuízos
serão acrescidos das perdas materiais e financeiras, com
os trabalhos em vão, de preparo do solo, plantio, sementes, e com a falta de alimeittos e emprego. Esta situação
tem características irreversíveis, mesmo qúe se apresentem chuvas nos meses dC julho e agosto, porquanto não
haverâ o tempo necessário para a recuperação dos trabalhos e a realização de novos plantios.
A seca atinge também, com a mesma intenSidade, as
culturas de ciclo mais longo, como a mandioca, a cana e
as plantações frutíferaS, ciomo a laranja, o coco, o maracujá, culturas esta~ que se localizam no Litoral, Agreste e
Cotinguiba, apresentando na safra atual, grandes percentuais de perdas da ordem de aproximadamente 50%
da produção esperada, o que a esta altura, evidencia que
objetivarríente o flagelo da seca, mais uma vez, se instalou no Estado e ten_de _a_ass_tmlir_ grandes proporções.

AS PERDAS NAS PRINCIPAIS CULTURAS
(COCO E CANA-DE-AÇúCAR)
Coco-da-baía
A área em produção com a cultura do coco atirige
atualmente 40.706 ha. A produção prevista para a fluen-

te safra (1983), sendo dados do GCEA/SE- FIBGE-

A SITUAÇAO_NO LITORAL SERGIPANO

junho/1983, era de 77.056 mil frutos e o rendimento esperado seria 1.893 frutosjha, porêm com a continuidade
da estiagem e pratícamente ausência--total do inverno
essa estimativa- encontra~se- reduzida em aproximadamente 40%, com possibilidades de um agravamento, caso
haja continuidade da estiagein atual. Salienta~se que os
municípiOs niaiores produtores, Barra dos Coqueiros,
Itaporanga d'Ajuda, São-Cristóvão, Pacatuba, Estância
e Aracaju, vêm sofrendo com a ausência de inverno e
apresentaO.do fortes insOlações e altas temperaturas, a
despeito de nos encontrarmos em pleno mês de julho.
Assim sendo, a amplitude do fotoperiodismo registrado
tem prejudicado atê mesmo os fenômenos fisiológicoS da
CUltura, como a floração.
- Alillha-se a esses fenôineriõs materiais os de ordem social e política, com· a indefinição de uma política global a
nível nacional para o coco.
Deste quadro depauperado e calamitoso no setor prim_âi_io, surgem as conseqUências e efeitos negativistas
pÚa- a sociedade nos demais setores da economia. Assinl, em decorrência da falta de matéria-prima e da evasão das pequenas ofertas disponíveis parã o Centro-Sul
do País, as 5 indústrias existentes no Estado, COCIL,
SEREGY, Melício Machado Indústria e Comércio
Ltda., DiniZ- & Cia Ltda. e Companhia Industrial de
Aracaju Sj A, atravessam sêrias dificuldades, ocasiriiiaD.do reduçõ_es significativas nas súãs produções industriaís
de derivàdos de coco, conseqüentes dispensas de seus
funcionários e operários, sendo que dos 1.800 industriâríos registrados nestas 5 indú.Slrias, já foram dispensados 1.200 (2/3) e somente a_ SEREGY e COCIL
encontram-se no momento em funcionamento. Se anali-sarmos safras não muito dístan1es como a obtida em
1975, veremos que foram colhidos 81.558 mil frutos e
que a produtividade média anual era igual ou seperior a
20 frutosjpejano. Não obstante haver expansão da fronteira agrícola e incremento total da área essa produção
vem caindo nos últimos 5 anos e na fluente safra dificilmente alcançaremos 40.000 mil frutos, ou seja, 49% da
produção de 8 anos atrás.

Com relação ao fenômeno da escassez e seus efeitos
produzidos nas microrregiõCS do litoral- sergipaho ·e da
Conting-uiba, foram a_nalisados os seguintes Municípiõs-microrregliio da Cotipguiba - Laranjeiras, Maruim,
Santo Amaro das Brotas, Capela e Japaratuba.
Litoral sergipano- São Cris_tóvão, Itaporanga d'Ajuda, Estância, Umba_úb_a_~ Salgado.
Em ambas regiões -(vide quadro II) observou-se um
comportamento idêntico ao- do Semi-Árido e Agreste.

Cana-de-açúcar
Na Mitrorregião da Cotinguiba- compreendendo os
municfpios de Muribeca, Capela, Japaratuba, Pirambu,
Carmópolis, General Maynard, Siriri, Ro~ário do Catete, Divina Pastora, Maruim, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras, nO total
de 14 m1,1nicípios, possui como indicador agrícola a monocultura de cana-de-açúcar. Esta gramínea por ser altamente ~xigente de água se expandiu além da faixa da

tfha para 50 tjha.
Essa redução observada ao longo dos últimos S anos é
explicada pelas repetidas estiagens ocorridas a partir da
safra 78/79, além de péssimas distribuições pluviométricas mensais registradas, essa situação porém tem seu
quadro crítico !}a atual safra, já totalmente depauperada
com o fraco inverno do ano passado. A cultura vem sofrendo um estrangulamento no seu ciclo vegetativo a
ponto de sofrer uma atrofia total no seu crescimento e
redução de sua produtividade em aproximadamente
35%, considerando que a produtividade média em condições normais seria 55 tfhajano, para o Estado de Sergipe, a colheita na atual safra dificilmente ultrapassará a
35 tjha, o que representará uma quebra de safra da ordem de 435.14 7 toneladas de cana e considerando o
preço pago na Usina de Cr$ 8.931,07ft, teríamos uma estimativa_ de pet:da do VBP no montante de CrS
3.886.328.000,00 (Três bilhões, oitocentos e oitenta e seis
milhões, trezentos e vinte e oito mil cruzeiros), cujos prejuízos financeirOs para a economia do Estado serão superados apenas pela laranja, feijão e milho (vide quadro
I, Anexo).
Para maior gravidade do problema, pode-se afirmar
que mesmo com uma perspectiva de melhoria do clima
(condição já descartada pelos cientistas do CTA), o quadro seria irreVersivel,já que a própria maturação da cana
se dá a partir de setembrojoutubro, e, o seu comportamento ou quadro fisio-anatômico, pouco seria alterado,
neste dois meses.
Ante o exposto, os fenômenos nefastos da seca em
toda sua flagelação, se apresentam com a mesma gravidade e em semelhante proporção nessa região quando
coinparada com outras regiões do Estado (vide quadro
II, anexo). Ademais as culturas exploradas na região do
Litorál e Continguiba são anuais e bastantes exigentes
em água, como o coco-da-bafa e a_ própria cana, cujos
efeitos adversos da estiagem produzem conseqüências
mais danosas as suas produções.
Tal calamidade levou o governo do Estado atravês do
Decreto n9 5~747 _de 31-5-83, declarar em situação de
emergência os municfpios situados nessa Região da Cotinguiba e Litoral Sergipano, que tem nas monoculturas
de cana-de-açúcar e coco-da-baía, suas ec_onomias bâsicas.. Assim os munícipios de Tiha das Flores, Barra dos
Coqueiros, Brejo Grande, Cristinãpolis, Estância, lndia-ioba, Pirambu, Santa Luzia do Itanhy e Umbaúba, são
produtores de coco e Carmópolis, General Maynard,
Ma.ruim, Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e
São Cristóvão, produzem cana-de-açúcar, sendo que São
Cristó_vão e Pirarnb1,1., produzem as duas culturas. Este
total de 15 municípios, somados aos 58 já reconhecidos
Pelo Governo Federal, totaJizam 73, excluindo-se apenas
os 176 k~ 2 da C<M"ital, a área declarada em situação de
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emergência atinge portanto 21.818 krn2 dos 21.994 kml
(99,2%) c inclui ui:na população de aproximadamente 1
(um) milhão de habitantes, dos quais 600 mil dependem

diretamente do meio rural.
A situação de calamidade tornou-se insuport~vel, com
o auge da crise econômico-financeira que atravessa o
país e com as mudanças políticas aplicadas para o setorcanavieiro recentemente.
Os parâmetros para as operações de crêdito rural estavam fixadOs na resolUção 69, do Banco Central do
sil, sua vigência expiraria nO dia .30 de junho do fluente
ano,jâ em maio, entretanto essa normalização constituía
instrumento caduco, inaplicãvel aos produtores canavíeiros do norte-nordeste.

Bra-

Na resolução 69, os juros de financiam~ntos rurais, estavam fixados em 45% a.a., pois ali o período de plantio
e tratos culturais vai de setembro a abril. Antes de produzir seus efeitos para o Nordeste que tem entressafra de
abril a setembro, a Resolução 69/BAÇE~. foi revogada
pela número 773, de 5-5-83, do mesmo Banco, elevando
os custos dos financiamentos rurais. No NorteNordeste, o custo passou de .35% a.a. que deveria vigorar
até l de julho de 1983, para 60% a.a.
Não fícoil aí, contudo, a mudança nas regras do jogo.
Para inconformismo geral dos responsáveis pela economia 'àfco"ol-açucareira nordéstina, eis que o BACEN,
atravês da nova resolução n\' 827, de 9-6-83, atendendo
decisão do CMN, majora novamente o custo dos finan-

Cíiiin_e11t.OS iiirfco1as elevando a taxa do Norte-Nordeste
para 70% do índice de_ variação das ORTNs mais furos
de 3% a.a.

Este custo, de novo, foi elevado a 85% do índice das
ORTNs mais juros de 3% a.a., através da circular 791, de
28-6-83 do Banco Central.
Essa situação pOlítico-conjuntural, combinada com as
c_o_ndições climatológicas atuais, inviabiliza totalmente a
cultura em tela, o que pode agrayar ainda mais as tenSões sociais jâ. exiStentes fio EStado, com sérios reflexos
negativos à economia -sergipana e nordestina, elevando
destarte o índice de desemprego internamente, com multiprejuízos à economia nacional.

QUADRO I
ESTADO DE SERGIPE
Produção Esperada, Estimativa e Valo r das Perdas
Segundo as Principais Culturas
Junho/I983

Culturas

Produçio
Esperada

(t)

Banana(l) .... ·······--····--·-·-~-Milho·········-·-·····-~·······-- ...
Feijão ........• ~~ --~·•,... •. ··-. ~.-,,__._~~-

2.422
- 65.925
29.954
Fumo············------~-----·-·····-~ - 7.467
620.534
Mandioca ..... _.•..•..••.• -""----·-·~--~~
2.730.954
Laranja(2) ............ ~ .........._.,~----·-·.
Algodão ......................,. •.•., -. ..... .
8269
Maracujã ............ ...... ..._~ •• _•.. : ..
66.064
2.921
Tomate .. ····-······---~:..-..~-·-··
1.243.278
Cana-de-açúcar ..... ~ ....• A~--~-77.056
Coco-da-baía(3) ...... ·····~---· .. ···-

TOTAL

~~

Estimativa de
Perdas

Valor das
Perdas

Absoluto
606
52. 74P
25.460
1.867
153:134
1.365.477
~ 7.028
26.425
1.461
435.147
~30.822

~

%

(Cr$ 1.000,00)

25
85
85
25
25
50
85
40
50
35
40

272.742
4_021.425
5.983.100
429.410
1.965.548
8.247.48I
599.137
516.609
204.540
3.886.328
1.695.210
27.821.530

Fome: GCEA/SE- Grupo de Coordenação de Estatística Agropecuária- FIBGE- Junho/1983
CÁLCULOS: CEPAfSEAGRI-SE

(l)
(2)
(3)

Produção expressa em 1.000 cachos.
Produção expressa em 1.000 frutos.
Produção expressa em 1.000 frutos.
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QUADRO II
DEFICIT PLUVIOMETRICO OBSERVADO EM
MUNICIPIOS DE SERGIPE NO ANQ DE 1983

Microrregiões e
Municípios

Ano
1983

Pluviometria

Média

Déficit

mm

Anos obs.

mm

Absoluto

%

488,5
472,9
565,2
556,4
514,3

19
13
19

868,4
900,3
1.065,8
950,1
724,3

379,9
427,4
500,6
393,7
210,0

43,7
47,5
47,0
41,4
29,0

481,1
437,0
436,8
256,5
399,2

14
13
15

898,2
829,9
980,0
63!,3
922,0

417,1
392,9
543,2
374,8
522,8

46,4
47,3
55,4
59,4
56,7

53
46
55

jan-mai
jan-mai

241,0
356,0
331,7
206,9
314,4

13
II

447,1
537,6
494,2
511,9
510,8

206,1
181,6
162,5
305,0
196,4

46,1
33,8
32,9
59,6
38,4

jan-jun
jan-jun
jan-jun
jan-jun
jan-jun
fev:abr

303,9
174,7
169,3
330,6
249;5
184,1

13
30
13
55
20
20

497,6
403,6
519,0
508,3
410,9
213,4

!93,7
228,9
349,7
177,7
!6[,4
29,3

38,9
56,7
67,4
35,0
39,3
13,8

Período

I - LITORAL SERGIPANO
jan-jun
São Cdstóvão
jan-jun
ltaporanga d' Ajuda
jan-jun
Estância
Umbaúba
jan-jun
Salgado
jan-jun
II- COTINGUIBA
Laranjeiras
jan-jun

Maruim
St~' Amaro das Brotas
Capela
Japaratuba

III - AG RESTE
Itabaiana
Lagarto
ltabaianinha
N. S. das Dores
Aquidabã

IV- SEMI-ÃRIDO
Carira
Poço Redondo
Ribeirópolis

Simão Dias
Porto da Folha

N. S. da_ Glória

jan-jun
jan-jun
jan-mai

jan-jun
jan-jun
fev-jun
jan-jun

II
!O

DNOCS, !NEP, EMATER-SE,
Fontes:
Cálculos: CEPA/SAGR!-SE

FREI
PRECIPITAÇÃO

PLANALSUCARjlAA

PAULO
PLJJVJOMÉTRICA

INOIC[

l>~o.u~~s,;.~:o~

1913-1967-Anucil a0:5,0mm
19a·o-·G2:5,4JT>m
1981---

541,4 IY'Im

1952--

639,:5 mm
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PORTO
PRECIPfTAÇÂO

DA. FOLHA
PLUVIOMÉTR-ICA

·~·

1912-1967·Anual :527,1 mm

1980 - - - . .
19Bl - -

,.

2&7,

o mm

386,:5 mm

639,$ mm.

ME: SES

POÇO REDONDO
PRECIP-ITAÇÃO

PLUY[OMÉ TRlCA

1'937-1967-Anuaf

1980_-.- . 1"981 - . -

1982 - -

I

I

MESES

az:s,

1 mm-

42:5 ~~mm
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DECRETO N• 5.735,
DE 18 DE MAIO DE 1983
Amplia área declarada em Situação de
cia no Estado de Sergipe.

Emergên~

O Governador do Estado de Sergipe, no uso de suas
atribuiçõe;'tegais e regulamentares,
Considerando _que o fenômenO da rigorosa estiagem
que atingiu oS MunicípiOS âe-Caníridé de São FranCisco,
Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa-Senha~
ra da Glóríã; Feira Nova, ltabi, Gararu, Porto da Folha,

São Miguel do _Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei
Paulo, Piuhào, Cariiã, Pedra Mole, Poço Verde, Amparo de São Francísco; Acluídabã, Campo do Brito, Canhoba, Cumbe, Gracho Cardoso, Itabaiana, Lagarto,
Macambiri:t, Moita Bonita, Nossa Senhora das Doris,
Nossa Senhora de Lourdes, Riachào do Dantas, Ribei~
rópolis, São Domingos, Simão "Dias e Tobias Barreto ai~
cançou, de igual forma, os Municípios de Arauá,- Ateia
Branca, Boquim, Capela, Cedro de São João, Divina
Pastora, Itabaianinha, ltaporanga d'Ajuda, Japaratuba,
Japoatã, Laranjeiras, Malhador, Malhada dos Bois, Mu~
ribeca, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba,
Pedrinhas, Propriá, Riachuelo, Salgado, Santa Rosa de
Lima, São Francisco, Siriri, Telha e Tomar do Geru,
Considerando que nesses últimos Múnicípios dta:dos
o fenômeno da seca, em toda sUa ffagelação, se apresenta
com a mesma gravidade e em semelhante proporção ao
que ocorre naqueles já declarados em Situação de Emergência, conforme exposição-·aa-S"ecretaria de Estado de
Articulação com os Municípios, do que decorre a mesma
necessidade de intervenção do Governo Estadual, decreta:
Art. 19 Fica ampliada a área declarada em Situação
de Emergência no Estado de Sergipe pelos Decre-.
tos n9s 5.643 e 5.666, de 18ae dezembro de 1982 e 31 de
janeiro âe 1983, respectivamente, que passa a abranger,
nos termos deste decreto, os Municípios âeArau-á, Areia
Branca, Boquim; CàpCla, Cedro de São João, Divina
Pastora, Itabaianinha, Itaporanga d'Ajuda, Japaratuba,
Japoatã, Laranjeiras, Malhada dos Bois, Malhador, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba,
Pedrinhas, Propriá, Riachuelo, Salgado, Sãnta Rosa de
Lima, São FrancíSCo, Siriri, Telha e Tomar· do Geru,
deste Estado.
Art. 2~' Este Decreto ehtni.rá em vi,&Or a partir de 23
de maio de 1983.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrâdo.
Aracaju, 18 de maio de 1983; 1629 da Independência e
959 da RepúbliCa: =-Joao· AlVeS-FiUiõ~-GOvernadC:l"r--d"O
Estado- Nicodemos Coi:reia Falcão, SecretâdO de Estado de Articulação com os M unicfpios - Hildegards Aze~
vedo Santos, Secretário de Estado de Governo.

da dos Bois, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Propriã, RiachUelo, Salgado, Santa Rosa de Lima, São Francisco, Siriri, Telha e
Tomar do Geru alcançou, de igual forma, os Municípios
de Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Carm6polis,
Cristinâpolis, Estância, General Maynard, Ilha das Fio~
res, Indiaroba, Maruim, Pirambu, Rosãrio do Catete,
Santa Luzia do ltanhi, Santo Amaro das Brotas, São
Cristóvão e Umbaúba,
Considerando que nesses _últimos municípios Citados o
fenómeno da seca, em toda sua flagelação, se apresenta
com a mesma gravidade e em semelhante proporção ao
que ocorre naqueles jâ declarados em Situação de Emergência, conforme exposição da Secretaria de Estado de
Articulação com os Municípios, do que decorre a mesma
necessidade de intervenção do Governo Estadual, decreta:
Art. l9 Fica ampliada a ârea declarada_em Situação
de Emergência no Estado de Sergipe pelos Decretos n9s
5.643, 5.666 e 5.735, de 28 de dezembro de 1982,31 de janeiro e 18 de maio de 1983, respectivamente, que passa a
abranger, nos termos deste decreto, os Municípios de
Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Carmópolis, Cristinãpolis, Estância, General Maynard, Ilha das Floi'es, Indiaroba, Maruim, Pirani.bu, Rosário do Catete, Santa
Luzia do ltanhi, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão
e Umbaúba, deste Estado.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor a partir de 19
de junho de 1983.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Aracaju, 31 de maío de 1983; 1629 da Independência e
959 _da República. -João Alves Filho, Governador do
Estado- Nioodemos Correia Falcão, Secretário de Estado de Articulação com os Municípios- Hildegards Aze~
vedo Santos, Secretário de Estado de Governo.
12185 - Scção 1 - Diário Oficial - Segunda-feira, 11
de julho de 1983
Carta-Circular n9 901

As
Instituições Fínanceiras do
Sistema Nacíõlli:tl de Crédito Rural
Anexamos a relação dos municípios prejudicadOS pela
estiagem nas áreas da- SUDAM,- SU-DENE, Espírito

Santo e Vale do Jequitirihonha, ein Minas Geraís, para
os efeitos das Resoluções n9s "827 e 829, de 9~6-83, e das
Circulares n9s 789, 790 e 791, de 28~6~83.

DECRETO No 5.747,
DE Jl DE MAIO DE 1983

Brasflia (DF), 7 de julho de 1983, Departamento de
Crédito Rural - Geraldo Martins Teixeira, Chefe.

Amplia área declarada em Situação de Emergên~
cia no Estado de Sergipe.
O Governãdor do Estado de Sergipe, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares;
Considerando que o fe11ómeno- da rigorosa estiagem
que atingiu os Municípios de Canindé-de-SãO_~Frimcisco,
Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Itabi, Gararu, Porto da Folha,
São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei
Paulo, Pinhão, Ca rira, Pedra M ale, Poço Verde, Amparo de São Francisco, Aquidabã, Campo do Brito, Canhoha, Cumbe, Gracbo Cardoso, ltabaiana, Lagarto,
Macambira, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores,
Nossa Senhora de Lourdes, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, São Domingos, Simão Dias, ·TObias Barreto,
Arauâ, Areia Branca, Boquim, Capela, Cedro_ de São
João, Divina Pastora, Itabaianinha, ltaporanga d'Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Laranjeiras, MalhadOr, Malha-

Estado de Sergipe
Amparo de São Francisco, Aquidabã, Arauá, Areia
Branca, Boquim, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de
São Francisco, Capela, Carira, Cedro de São João, Cruz
das Gi-ãças, Cumbe, Divína Pastora, Ft!ir3.-Nova, Frei
Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Itahaiana, ltabaianinha, Itabi, ltaporanga d'Ajuda, Japaratuba, Japoatã,
Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhada dos Bois,
Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riãchão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Salgado, Santa Rosa de Lima, São Domigos, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Simão Diãs; Síiiií, Tdhã, Tobias Barreto, T amar do Geru.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Carta-Circular n9 917
Às.

Instituições Financeiras do
Sistema Nacíonal de Crédito Rural
Em aditamento à Carta~Circular n~' 901, de 7-7-83,
anexamos relação complementar de municípios prejudiCados pela estiagem, na ãrea da SUDENE. ·
Brasília (DF), 2 de agosto de 1983. Departamento do
Crédito Rural -Geraldo Martins Teixeira, Chefe.
Crédito Rual
Normativos Não Codificados-- 39
Cartas-Circulares - 3
Estado do Sergipe
Barra dos Coqueiros,· Brejo Grande, Carmópolis,
Cristinápoiis, Estância, General Maynard, Ilha das Flores, lndiaroba, Maruim, Pirambu, Rosário do Catete,
Santa Luzia do Itanhi, Santo Amaro das Brotas, São
Cristóvão; Umbaúba.
(Of. no 918/83)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Por dele-.
gação da Liderança do PM D B, concedo a palavra ao
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por delegação do nobre Líder Humberto Lucena, ocupo hoje a tribuna do Senado para consignar a posição do
meu Partido, e a minha posição, no que diz respeito ao
encaminhamento do Decreto-lei n9 2.045, que foi lido
anteontem jlO Congresso Nacional.
Sabem V. Ex•s e o País inteiro que O Presidente Figueiredo antecipou sua volta para assumir a Presidência da
República,_ co~ várias entrevistas, mas particularmente
com uma que não me parece feliz.
Sua Excelência se mostrou refratâriO à política partidâria e fez aquele batido trocadilho com relação à políti93_CO!ll_."P" maiúscp.lo, a grande política, e a política à
qual Sua Excelência se opõe, que é a dQ. "p" minúsculo,
dos políticOs e dOs partidos, e se manifesta favoravelmente à Polítca com. "P" maiúsculo, que é aquela que,
natUfilitneflte, -tõdOS -nóS bUSC:affiOS- SeiVif~ --------------Mas, o que me parece pouco feliz nessa manifestação
do Presidente da República é que, tendo sido ele o Presidente que parecia querer entrar para a História como o
guardião da abertura, num momento tão difícil como o
momento que nós atravessamos, no exato instante em
que a crise econômica está instalada no Brasil, convulsionando o conjunto da sociedade, e quando, praticamente, de todos os Partidos se ouvem manifestações a
respeito da necessidade de uma revisão profunda de rumos no Brasil, e quando o meu próprio Partido, que é o
PMDB, que, tradicionalmente, tem lutado, em termos
intransigentes, pelo restabelecimento da democracia, e
continuará lutando, diante da crise se vê na contingência
de reformular o seu fraseado e declarar-se disposto a
uma negociação a nível do Congresso Nacional, me parece que a afirmação de repúdio aos partidos e aos políticos corresponde a uma incompreensão do que seja o
jogo democrático, que vai além do interesse de um só
partido.
O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Fernando
_Henrique Cardoso, concede-me um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Com o maior prazer, nobre Senador Aloysio Chaves.

Agosto de 1983

DIÃÍÜODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Aloysio Chaves- Ilustre colega, eu creio que a
declaração, uma declaração rápida, dada numa entrevista enquanto caminhava, fazendo exercido fisico, na fase

_O SR. FERNANDO -HENRIQUE CARDOSO Agradeço mais uma vez o esclarecimento de V. Ex', e espero ardentemente que sua interpretaçãO coincida com
de recuperação de sua saúde, em Cleveland, deve ser enos desejos profundos daqueles que são resporisâveis pelo
Governo porque coincidirão, neste cas9, com os anseiOS
tendida nos seus devidos termos. O Presidente não manifestou nenhum repúdio aos partidos políticos, mesmO
do País, Aguardaremos p-or breve_s dias, posto que o Preporque Sua Excelência é fundador do PDS,-:isSinOu a af.~a
s!denie reassume, suponho, no fi_nal da próxima semana,
de fundação e é o Presidente de Honra desse Partido. Sua
pãra que nós vejamos ~e re~linente estas declat:aÇÕC?S foram produ!o de u~riia _,compreensível irritação -pósExcelência referiu-se à poHtica como arte d6 góvernar,
de administrar, õa clássica definição, e declarou que não
operatória, ou Se daí se· pode derivar uma inapetência
tem temperamento muito afeiçoado à prátiCa da poHtica
para o jogo- po_líÜéo, coritO- nluitos têm assinalado, e devo
partidária para os assuntos de rotina. E ·até-certo ponto
Ex' <iue não somoS nós", mas membros do Didizer a
essa declaração me parece perfeitamente compreensível,
Tetório NaCiOnafdo próprio PDS.
porque o Presidente João FigueiredO é um rii:ilita-r, salú~
Iõs~iStOem
polítiCa: pã"i-3 n-ós não pode ser concede uma academia militar e fez toda a sua longa brilhanbidã Como a arte do possível, ffiaS como a-do necessário.
te carreira no ExérCito: De illO~dO~ijõ.e S. ~,- rião é- um
Se nós nos rest.dngimlos ao possível," nada muda. Se não
político militante, no sentido clássico da palavra, nunca
hou~~r Ul!J h~_rizonte de '?bjet~vos e um_a_ vocação deresexercitou a política cõmo ativíááde nõrín~lil. ·ASs1iri, -é ·
poltsabilid_ade que inlPónha o necessârio::a Pasmaceira eperfeitamente compreensível qui -S-ua EXCelêricía~-Se "dC:~
conformismo transforma a política, aí síril, num !Odãçal
ciare não afeiçoado à política p:ir1fdãria~-ri.Csse trilto-cOtide_ p_equetlOs_ i_ni~i'esseS_.
diano com questões na área puramente administrativa,
A OpoSlção diverge, pori~nto, e fund.imentalmente,
querendo também, sem dúvida alguma, fazer uma alusão
frontalmente, _des.ta concepção tacanha de políti~~' como
a dissídios, a questões - eu diria a queStiúnculas que
se fosse _eossívei fa:zei- JJ. "Grande Política" sem os parti~
têm surgido freqiientemente- dentro e fora do seu Pardos, sem os interesses em conflito e com soluções que estido. Portanto, é nesse sentido que a declaração do Presicondam as divergências. Pensamos, ao contrário; que ê
dente da República deve ser entendida, Mas o próprio
preciso expor a~ diveigêndils, ~Ceítar o -conflito, coJ!]o
Presidente Figueiredo proSseguiu nesse processo de aberdiZia oniê"m l-testii~CaSa o nobre Líder Hü"niberto Lucen~,
e- deittro desses conilitos e com essas divergências pactar
tura política, V. Ex' pode ter certeza de que é uma determinação inarredável.
para os avanços necessários e nãO Os acOrdos desnecessários. Por certo, a inflação e o desemprego são também
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu
preocupações fundamentais do PMDB, como o próprio
agradeço o aparte de V. Ex' e os_ esclarecimentos. De faLíder Aloysio Chaves acabou de fazer referências e são
to, o Presidente da RcpúhUc<i tem· formação militar,
preocupações do País. Mas nós não estamos dispostos a
Lembro a V. Ex' que na própria Casa há outros Senadocombater esses males., compactuando com uma trajeres do seu Partido e do meu Partido que também têrD
tóda política que obscurece Os conflitos sociais existentes
essa formação e que fizeram a recohversão. Eu acreditoe que faz d~. "Grande Polftica" apenas a proclamação de
que a interpretação de V. Ex' é aquela que é mais afim
ucasses que impõem o arrocho salarial e a recessão.
com a expectativa do Brasil, com a esperança de que as·
E _a nós, dizendo francamente, nos pasma e pasma a
sim seja; mas preocupoU-me, também. Não apenas eu
todos, que se continue a colocar a questão salarial, que
entenderia a circunstância: de o Presidente, recém~safdo
se continue a colocar a questão dos acordos com o Fun~
de uma operação delicada e tendo tido dificuldades dC:i Monetário, e que se continue a insistir na votação do
bem sugeridas por V. Ex'- com o seu próprio Partido,
Decreto-lei n9 2.045, nos termos em que vem sendo feito.
sendo ele o Presidente de Honra, de ter, vez por outra,
Não quero ser cansativo, já foi dito nesta Casa e outros
alguma explosão. Não obstante, o Ministro para AssunSenadores s~:: referirão ao_ assunto, mas não nos parecer
tos Fundiários, General DanilO-Venturini,-reafirnlou, hã
que a moldura do Conselho de Segurança Nacional seja
dois dias, alguma coisa de semelhante, dizendo que o
mais adequada para a discussão de um conflito social.
Presidente não volta para discuti! -política, neni âcol-dOS
Não nos parece que a moldura do Conselho de Segupolíticos eventuais e nem a sucessão, ele retorii.a para
rança Nacional deva servir de cobertura para uma espécombater a inflação e o desemprego. E o Ministro, infe~
cie de tentativa de atemorizar posições diante de um
lizmente, acrescentando mais uma dessas frases um tanto ___ ~ problema que concerne a todos e que, por certo, não ateacacianas, diz que a política é arte do possível. Eu -não
mod~ará a nlD.guém, posto que a situação 'é tão dramáticreio que seja possível, não quero entrar num debate des--ca que a necessidade fala mais alto -do que qualquer tensa natureza no Senado, porque não ê o caso, mas nãõ
úiiiva de entorpecer o debate.
creio que seja a melhor maneira de se conceber a polrtica.
Devo dizer também, e o digo com desprazer, que será
Acho que nós estamos num momento em que a política é
muito difícil, nesta Casa como na Câmara- dos Deputamuito mais; se é que ê uma artC,
á -arte· do -riecesdos, discutíi-mOS ·a questão do Decreto-lei n'i> 2.045, nos
sârio.
termos em que eStá sendo colocado e no éontexto em que
hoje eXiste no PaisUiria--espêciC de-ansiedade C de desafio
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, foí apenas
para que ó Governo-..:..:eu-ciipero Que sejà hoje esta Pala-·
uma ênfase ao Problema econôrilico, um -pi-oblema agu~
vra- esclareça a opinião pública de uma vez por todas a
do e graVe, que quis dar o Ministro Venturini.
respeitO dã.q-uilo Q.ue tem sido dito pela imprensa e reiteO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - -- rado,_ aqui, ontem, pelo nobre Senador Humberto Lucena.
Não quero entrar em pormenores que são" do conheEx.atamente, De qualquer maneira, a Oposição apreciacimento de_ tod_os, mas as publicações a respeito, do
ria, e o País mais ainda, que no momento nóS não dissomodo pelo qual tem sido conduzida a polftica comercíill
ciássemos a questão ecoi)ômíCã da questão política.
internacional do _Brasil, nos ir1:quieta. Estamos ansiosos
O Sr. Aloyslo Chaves- Nobre Senador, V. Ex• me
para ouvir a pal.ãvra que nos foi anunciada, ontem, pelo
desculpe interrompê-lo e eu espero que seja a tíltima vez
Senador Virgílío iávora, que vejo que se antecipa a mique o faço em seu discurso que ouço com atenção, mas
nha afirmação e quase que nervosamente se prepara para
V. Ex~ sabe que nesta Casa a Oposição reiteradas vezes
um aparte que, se S. Ex' quiser, eu concedo de pronto.
tem criticado o PDS, a Maioria, p·or se ater a queStões de
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Fernando
ordem política, esquecendo a questão económica que é
Henrique Cardoso, vamos logo fazer uma pequena retifigrave e é primacial. Portanto, V. Ex• verifica que às vezes
cação inlcíal. Seu colega se presume de não ter essa quaé apenas um problema de enfoque dessa questão, dentro
lidade de nervosismo, pode ser até que seja um defeito, .
de uma entrevista breve, curta.
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mas não existe. Portanto, não estava me aprontando nervosamente, apenas prestando atenção ao discurso de V.
Exf, atenção mais do que justa e merecida. Dirfamos que
nãO há nervosismo e que hoje de manhã obtive do Minis~
tro Pécora a promessa de, justamente concluída essa
série de artigos, que pãrece ievará mais dois ou tfês dias,
receber do Governo jã o geral, riãO só aquela tabela do
noSso comércio éOm a Polônia, mas a explicação cabal
de todas as- tninsaÇões feh.ás e do porquê das mesmas.
Pode V, Ex' ficar tranqUilo que serão transmitidas ipsis
-~~~-~ris, verbum et ver~:

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço a antecipação.
O Sr. Pedro Simon- Só espero, nobre Senador, que
as informações que vêm do MiniStro Pécora passem desSa vez pelo Presidente da República·, para que Sua ExceJência tome conhecimento e não ãcoilteça como a nota
anterior.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~gradeço o esclarecimefl.to de V. EX'
O Sr. Vifgnio TiíVOi'a- Fatos são Verdades. Portanto,
não têrri Que sofrer Contradita, se realmente espelham
-umã realidade os números apresentados. Caso contrário, ·
POderia passar -Pela Tnão de vinte a'U-toridades, que o seu
valor seria o mesmo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - De
qualquer maneira, o Senado ficaria tianqüilo, especial~
mente se além dos nUmeras nos fosse esclarecido se de
fato do Conselho de Administração da CorriCxport continua fazendo parte a esposa do Sr. Pécora.
O Sr. Virgfiio Tá"o-ra - Procuraremos saber e trans~
mitiremos a V. Ex~ Nunca escondemos nada a este PlenáriO.--

O SR. FERN*NDO HENRIQUE CARDOSO Acho importante essa atitude e que a ela se sigam medidas, posto que, por mais corretos que tenham sido os números, pode haver favoritismo. E ê precisamente nesse
ponto do favorílismo, nesse contexto do favoritismo,
que eu queria reiterar a minha linha de raciocínio.
Tornou-se muitO- diffcil para este Congresso discutir a
necessidade, que não negamos, de uma polítiCa que discipline a repartição da renda, num contexto em que se percebe, que se sente que hã não apenas injustiça sócia!, mas
há uma situação na qual além da injustiça social existem
também suspeitas que até agorã parecem fundadas de favoritismo que salpicain pessoas bastante próximas ao
Palácio.

O Sr. Humberto Lucena- E as medidas, nobre Sena·
dor, não podem ser outras senão os inquéritos administrativos que solicitei ontem desta tribuna.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço a V, Ex' e concordo com o seu aparte.
De qualquer maneira, não acredito que possamos sair
do descalabro em que nos encontramos, das dificuldades
económicas e de uma situação reconhecida de injustiça
social, marginalizando os trabalhadores, que é o foco
principal da minha exposição desta tarde.
Sabemos que as !eis anteriores que regularam os salários, especialmente a Lei n9 6.708, de 1979, e a Lei n9
6:886, de 1980, prOduziram uma peqUena redistribuição
de rendas, O PMDB não vai recusar as evidências. Mas
nós também sabemos que essa redistribuição de rendas
processou-se não entre o capital e os assalariados. Houve
uma redistribuição de rendas no sentido de que entre os
próprios assalariados houve um ligeiro achatamento do
perfil de distribuição de rendas, Ora, os decretos que foram posteriorf!lente postos em prática, posto que são
decretos-leis e que têin imediata- vigência, que foram o
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2.012, 2.024_e agOra õ-2.045, proinoviram indiscutivelmente_o arrocho salarial, arrocho salarial este que é com-.
parável ao que ocorreu em 64/67, quando o salârio médio real caiu, de 64 pai' a 67, ao nível de 18% inferiOr- ao
de 64, 32% inferior ,ao de 61.

Segundo Edmar Bacha, professor da Universidade
Católica do Rio de Janeiro, em exposição feitã na Confederação Nacional da Indústria, até agosto de 8.5, os salários de 90% da força de trabalho terão uma redução de
cerca de 25% do seu poder de compra, ou seja, num prazo mais eXIgiiodo que aquele verificado em 64/67,0 Governo promoverá wn achatamento salarial que terá repercussões mais sérias do que as repercussões ocorridas
na época anterior, posto que o Contexto-~ pior;·pastO que "
nós não temos sequer a esperança de que, depois de tanto sacríficio, s_e :POsSa S:iir do túnel com alguma razoável
perspectiva de situação favorável aos tra~alhadores.
Eu quero_ recordar aqui que rieSt3-Circünstânêi3., e tendo em vista que o prograrria do PMDB estabelece claramente que havendo choque de intei'esses entre o trabalho
e o capital nós fic3.rfãin0s do lado do assalariado_ e q_ue se
impõe a justiça na repartição da renda e; da riqueza, não
há a menor possibi1idade dp _PMDB deixar de r~usar
pura e simplesmente o Dec~to-lei n~_2.04S,'"Nós votaremos contra o Decreto-lei n'i' 2.045.. Nossa posição doutrinâría nesta matéiia é muito clara. "Nós propomos, como
prindpio doutrinário, que os ·salãrios sC:jã.m i'eãfuSfáVeís
de conformidade com a elevação dQ custo_de vida, Nós
não estamos insistiridO no ponto, agora, porque uma coisa é uma proposta doutrinária, outra coisa· é uma Situação e uma conjuntura. Mas nós temos que guardar as
nossas posições, coerentes Coni a nossã (iropOsta doutrinária. Não_ poderíamoS, cofn ütl proposta, aprovar uma
lei que corta tão dramaticamente os salários dos_ trabalhadores brasileiros.
Nós também proclamamos a autonomia sindical, as
negociações coletivas ~o contrato de trabalho e o direito
de grave. E_nós ach~ID.QS que o PMDB deve fiscalizar o
processo de cãlculo dos índices do custo de vida, e que a
partir de um reajuSt~ mínimo, qüe corrigirá·as distor!Õ~
da inflação, os sindicatos deve_m_negociar livremente os
aumentos reais de salário, sem interferênCia goverriamental.
Pois bem, vários Senadores do PDS, hoje, falam da livre negociação. Nós, então, quereinos·perguntar à ~sses
Senadores Se aceitam_ negociar com o~ sindic8.\0s e--cõin
os. partidos um projeto que, ao assegurar _a livre negociação, garanta também que o salário dos trâbaltiadores
não será confisCãdo por expurgas· do INPC e _que àssegUre, de fato, o direito d._e greve, se aceitam protestar conos-co, como fizemos há pouco junto ao Ministro do _Trabalho, por intervenções indébitas em sindicatos, se aceitam
mudar o conceito_do que sejam atividades essenciaiS à segurança nacional, porque o conceito atual impede que
centenas de milhares de trabalhadores defendam seus direítos.
Pedem-nos muito, e ouvi "reiteradamente aqui - ouvi
també.tri do Senador Roberto Campos, quando fez a: Sua
proposição de negociação livre de trabalho ..;._ uma espécie de repto para saber se a Oposição votar~a de fato na
autonomia sindical. Nós votaremos, e eu estou dando as
condições de acordo com as quais nós votaremos. Estou
dizendo que se o PDS decidir, se realmente tiver vontade
de avançar pontos, como vez por outra o Senador Carlos
Chiarelli tem ten~do _nç_sta_ C_asª~ra dela, avançar
pontos concretos, o PMDB estã disposto a discutir; pOrque os sindicatos também estão "dispostos a discutir, uma
vez que as palavras que acabei de mencionar aqui; da
nossa tese programática, não são diferentes das palavras
de ordem dos sindicatos brasileiros. Queremos, sim, livre
negociação, queremos, sim, reStringir a iriterfer"ência govenamental, mas a livre negociação não pode ser feitã,
como agora se pretende, sem o direito de grave assegurado, e, mais ainda~ no momento o que se discute não é o

aumento de s-alárioS, sen~o oS corteS-de salários. Nós estamos dispostos_ a colaborar _par!! OJl_perfeiçoame-qto da
legislação sindical, nas linhas gerais propostas por alguns-dos senadores do PDS, mas ·com conteúdo que seja
inequivocamente democrático _e Tav_orãvel ~ posição sindical.
Devo dizer que reiteradamente os empresários brasileiros, e ain_c!.a há poucÕ no Forum da Gazeta Mereandl,
se manifestam na mesina direção. Mas não foram especi~
ficas; não lutaram, não afirmarani- e eU. fui aquele que
aqui pediU _a_'transcriçâo nos An_ais do S~nado das decisões desses empresários - não- foram suficientemente
explíCitos na refeiêricia que poderiam ter feito ao -2.045.
Mas- etes tambéffi se unetn a esse:CõrO d-os-que quirem
mudar a legislação sindical. E. recentemente, hã manifestações reiteradas dos trabalhadores, que mostram claramente que _o _que Os sindicatos desejam, fundamentalmente, é·_ o _rêCOriheCimenio ·dO" trabillhador -cOmo· Cidadão, .que defenderá seus, _direitos na negociação salarial e
na greve, se necessário, mas que sabem.~--inelhor, talvez,
do que os burocratas e ministrOs Que-nos Ievãram à situaÇão eni que estamos, entender a conjuntura_ e o interesse nacional. E parece-me, realmente, que foi um mcimento de grande incompreensão nacional o que aconteceu com a última greve no dia 21 d~julho, quando a liderã.nça siii.diCaf mais expi-esSiV.tâO""Bi'aSil, não só âo lneu
- partído: ffia:S"dO_PT, dO PTB e dO PDt, em uriísso"nO fiziram uma greve para propor· o quê? Negociação. Negociação em que termos? N egocíaçãO de quem desejã pura
e simplesmente aumento-àe salários? Nem isso, sequer.
Propusúam algo mais generoso do que is.so: uma negociação para discu1if OS rumCiS da ·pOHtica ecoriômica do
Brasil. E à resposta das e1ites braSileiraS diante _de uma
greve, que era uma_greve construti"\la, foi uma resposta
decepcionante.
O Sr. Milton Cabral- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Com prazer, -senador.
Q_Sr,_~ton cftbral .:_Nobre Senador Fernando
Cardoso, Queria fazer aPenas uma pergunta!
Essa greve do dia 21 de julho foi "uma greve sindical ou
foi uma- greve pronio.vidã. peJo PT?
Henriqu~

O SR. FERNANDO HERINQUE CARDOSO,- Foi
uma greve sindical. O PT, se V. Ex• me permite um esclarecimeni~"'- t~e _dúviqa a _r.espeho _da -utijidade deSsa greve. O PT havia encorajado, se bem que não diretamente,
as greves anteriores .de Paulínea, e nãc teve nenhum enco_raj~merito com relação à greve do dia-21, a não ser no
momento final, quando se juntou a ela. Não foi uma greve partidária. Q:PMDB não~~ i!J1isctiiu ria _greve. Ne~
nhum dos partidos se imiscuiu. -Foi uma greve realmente
sind_ical. E quando se lê os docum~ntos dela com
isenção~verifica-se_qu~ o Pedido fundaffientaf era nO sentido de revisão da política e_c_onômica. Era uma abertura
que os sindicatos faziam à necessidade de uma outra postura da política econômica, e a resPosta foi decepcionante, parecia que de um momento parã outro_ o muildo viria. abaixo com essa greve.
Não quero cansar o Senado Federal, por desnecessário, mas, evidentemente, a Perda do valor aquisitivo do
salário minimo e do salário mêdio real já é dramática
além do expurgo de 80%. Quando verificamos a maneira
pela qual se altera a alíquota do Imposto de Rend.a, que
é anual, e como se cobra, por antecipação, o imposto do
assalariado, que é no momento seguinte ao do aumento,
verifica-se - cito apenas um texto do Professor Luciano
Gaino, da Fundação Getúlio Vargas -qu~ de abril a set"rilbro de 1983, com relação a outubro de 1982, houve a
perda de 13% para· um salário atuà.l de 172 mil cruzeiros
e uma perda de 39% para um salário atual de um milhão
e cinqUenta mil cruzeiros.
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Portanto, àquelas medidas restritivas do Decreto n'i'
2.045somam-se medidas administrativas, e todas elas recaem de novo sobre -o trabalhador. E o que é grave? O
que é grave e-que essa legislação está em prática desde janeiro. A mecânica impoSitiva do .que resta de autoritarismo com esses decretos-leis transforma em execução imediata aquilo que foi o desejo do Executivo. E qual foi o
resultado desta prâticà? Nós não estamos mais discutindo, hoje, a filosofia sa1arial. Nós estamos diante de uma
situação na qual os efeitos do arrocho se fizeram sentir~
Por acaso a inflação caiu? Por acaso houve um declínio
nos íridices de custo de vida, quando todos sabemos que
esses índices estão dobrando às vezes cem por cento de
- um mês ao outro? E o arrocho saladal está em plena vigêncht. O au,gumento_ econ6mico se torna débil diante
dessa evidência~ O único argumento que resta seria a tentativa de quebrar a espiral inflacionãria pelas expectativas. E eU pergUnto: haveria um único meio dequebrã~las
através do Salãrio do trabalhador?
Quero--deixar registrado, Sr. Presidente, antes de terminar, a não ccnformidade do meu Partido, e realmente
uma atitude muito firme de rechaço ao que aconteceu,
que mostra·que houve um tratamento de dois pesos e
duas medidas. O mesmo pacote, assim chamado, que
propôs a :~o~tração salarial, propôs também o controle
dos juros. Não durou três semanas. E não houve enqua~
· · dramento n_o Conselho de Segurança Nacional algum
que fizeSse pãralisar·as decisões administrativas desses
mesmos que se beneficiam com negócips especiais, que
não tívei'am- pejo algum em derrubar uma decisão que,
pelo menos, tinha um sinal de justiça social, mesmo que
não -fósse efiCaz daria o sentido nacional de que não são
só ·os assalariados que pagam, que tambêm aqueles que
estão auferindo superlucros financeiros pagariam. Não
durou ti:ês semanas e também pelos métodos administrativos, pelo telefone, sem necessidade de chamar general
algum para coonestar mais esse desatino, caiu a medida.
Quem cogitou de controle de preços? Ninguém cogitou
de controle de preços.
O PMDB não pode compactuar com essa política.
Não pode aceitar que, realmente, se cortem os salários
apenas dos trabalhadores, sem que se_ discuta qualquer
outra medida, capaz de conter as expectativas inflaciOnárias. Que o salário não é causa da inflação, declarou
aqui, da outra tribuna, o Ministro Delfim Netto, dabatendo comigo, porque S. Ex• sabe Economia o suficiente
e deve ter pruridos, como professor que foi, de dizer a
verdade e, diante de um outro professor, não negou a
evidêncía.
A única justificativa pRrã: -eSse arrocho seria, tecnicamente, a tentativa de conter a expectativa fnflacionísta.
Há outros métodos melhores. _Se não é este, resta o último argumento, contra o qual o meu Partido também se
insurge. E este último argumento ê que essa política louca, essa política que está realmente transformando o País
num pa[s dilacerado, numa sociedade que não acredita
nos seus dirigentes, perdoem-me os Srs. Senadores do
PDS, num próprio Partido que, neste momento, se encofltra n-a expectativa pira saber de que modo volta _o
Presidente da República, para então, talves, tomar alguma medida, a úníca"]iiStíficativã, num país como ·este,
para que se proponha uma medida tipo do Decreto·lei n'i'
2.04_?-. é uma justificativa _que nenhum de nós, acredito
que nenhum de nós, analisando com calma, com serenidade, o que está ocorreil.do no Brasil, pode aceitar, é a
jcsfificativa de que a única maneira, para sairmos da crise, é a recessão. Sem dúvida alguma esta medida é Tecessionista. Sem dúvida alguma, os cortes nos salários provocam uma contração do consumo. Sem dúvida alguma,
ela vai afetar a atividade industrial do Brasil. Ela é Tecessionista, mas não aceitamos a politica recessionista.
Achamos, e englobarnos, exatamente como o nobre
Líder Aloysio Chaves mencionava e é nossa a posição,
qUe não se deve separar o económico do político. Achamos que qualquer tentativa de uma transformação mais.
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profunda, no sentido democrático, inclui e exige que
haja uma transformação de fundo da política económica.

quero deixar, para terminar- o Sr. Presidente já tocou a carnpanhia diversas vezes - também registrado
nos anais do Senado, tendo a certeza de que esta Casa, o
Congresso, não aceitará essei-iirojeto de h~I. e bem claro
que não é possível pensar-se m.iffia:- renegociação nacional, que não é possível pensar-se numa retomada de crescimento, marginalizando o ponto de vista dos assalaria-

dos. Não há nenhuma razão para que os sindicatos e
para que aqueles que têm uma representação legítima
dos trabalhadores, estejam à margem das negociações.
Ainda que fosse, Como fizeranl no Mêxico, para contrair
salários; ainda que fosse, como fizeram na França, para
contrair salárioS. E verdade- que contraíram, é verdade
que, em certas circunstâncias, a crise Sigriifica o em:
pobrecimento de todos, mas há duas condições que são
indispensáveis Para que haja, realmente, uma retomada
de confiança do Pais, quando se vai numa direção de recolocação da marcha da Economia. A primeira ê a de
que se repartam as responsabilidades e os prejuízos, a
justiça social, que não se concentrem só nOs assalal-íados.
A segunda, é que não se excluam os assalariados da
mesa detnegociações- da negociação sindical, da econômia e, também, da poHtiCa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito Bem! Palmas.)
O Sr. Álvaro Dias pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre ~enador Álvaro Dias, pela ordem.

O SR. ÃLVARO DIAS (PMDB- PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - ~ para fazer uma reclamação, na c~nformidade do art. 16, item VIII, do Regimento Interno.
Em junho deste ano, nós apresentamos um requerimento de informações, a propósito do escândalo CoroaBrastel, valendo-nos do art. 239, item I, letra a, que diz:
"Art. 239.
I - só será admissível:
a) como ato pertinente ao exercício -da competência fiscãlizadora do Congresso Nacional ou do
Senado Federal;"
O Presidente da Casa não acolheu a nossa solicitação,
indeferiu o requerimento, pretextando não estar esse
item ainda regulamentado.
Solicito da Mesa da Casa, em função ·disso, que promova a regulamentação desse item para que o Senado
possa exercer, com maior cficiêriCia, eSSa sua respon~abi
lidade de fiscalizar o Poder Executivo, tarefa que lhe é
·primordial, especialmente para a OposiÇão.
Hoje, Sr. Presidente, peço a V. Ex' que defira requerimento no mesmo sentido, nos seguintes termos:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N•
DE 1983
Requeiro à Mesa, na torma da letra b, item I, do
art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal, e
tendo em vista a tramitação do PLC n9 68/83, PLS
n9 350/81 e PLS nl' 159/82, sejam solicitadas ao POder Executivo Federal as seguintes informações:
1- Por que o Grupo-coroa-Brastel foi-autorizado a comprar a Corretora Laureano (350 milhões de
cruzeiros), na qual trabalhava o fitho do General
Golbery, s_e ela estava utecnicamente cjuebrada'', e
se hã alguns anos vinha sendo mantida pelo Banco
Central?
2- Da mesma forma, por que se permitiu e facilitou a compra pelo inesmo·Grupo, da Marcovan,

Mundo dos Plásticos e Banco de Crédito Comercial
entre outras?
J -Se há, e, em caso afirmativo, a quanto monta a- PartiCfpação a"Ctonária 1 direta ou__ indireta, do
si. FÜVio Pécora no Grupo Coroa-Brastel, ou em
empresa de assess_oria ligada ao Grupo.
4- Por que só houve intervenção do Banco
Central várias semanas depois de se_ constatar que o
Grupo mantinha amplo "passivo a descoberto"?
5- Quais os adquirentes dos imóveis do Grupo
Delfin dados à venda, para liquidação dos compromissos desta empresa?
ti_-:- Por que valores foram tais imóveis adquiridos, em que condições de pagamento e com quais
operações financeiras, principalmente através de entid<id_es públicas, serão realizadas as aquisições?
7- Qual a composição do património do Grupo
Carvalho e Carvalho e qual o montante real do prejuízo desta empresa que levou o Banco Central a
realizar intervenção e determinar sua liquidação extrajudicial?
8 - Quais são as especificações do Projeto apresentado ao BNH pela Construtora Cardoso Ltda.,
qual o teor do parecer dos técnicos deste Banco demitidos em virtude de sua conclusão e qual a composição sociefária desta construtora? Por que razão
~---a-Gerência-Geral do BNH em l3rasília rejeitou o parecer e a Presidência se empenhou em ver aprovado
o financiamento?
Justificação
Um dos_riscos que aumentam ao se aguçarem as
crises econômico~fiõanceiras, ê o de alguns setores
procurarem escapar a seus efeitos pai vias ilegais,
ou, quando menos, por operações formalmente legalizadas, sem ética e socialment~ con_Q~n_ávei~.
Além de centenas de falências e concordatas no
míriimo duvidosas, começaram a espoucar, na Imprensa, escândalos de vulto com empresas financeiras de grande porte ou de larga influência nos mercados de capital.
Por .isso é importante que o Congresso ~teja alerta para os meandros destas. "quebias"; que não fiquem- elas abrigadas no suspeito sigilo dos processos
de Íntervenção pelo Banco CentraL Não só pofque
tais acões envol~em somas elevadas de recursos
públicos para garantir a tranqUilidade do mercado,
como porque elas podem trazer c_onsigo indícios de
que algo mais grave acontece com~ funcionamentodo sistema financeiro, com graves conseqüências
para a economia em estado de crise.
Daí ser não ·apenas prudente, como de nossa mais
séria responsabilidade, como Casa Política e Legislativa, exigir âo Executivo informações precisas, detalhadas e pontuais sobre estes casos.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1983. -Álvaro
Diãs. - - ---- São dois requerimentos que formalizarrios em um apenas, agora, dirigido ao Poder Executivo, porque entendemos que esses fatos ainda não foram esclarecid,os.
Ocarridos ainda no priPleiro semestre, antes do recesso
parlamentar, até o presente momento esta Casa não _recebeu do Poder Executivo qualquer esclarecimento.
Por esta razão, Sr. Presidente, para que o Congresso
Nacional não abdique desta prerrogativa que deve ser
_-COnside"rada por tOdos nós como fundamental, a prerrogativa da fiscalização, peço a V. Ex• que defira o presente requerimento. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento de V. Ex~. encaminhado à Mesa anteriormente,
foi_ decidido. nos termos_do Parecer nto 100, de 1979, da
Comissão de Justiça, que a Mesa tem para se apoiar,
para decidir quanto a requerimentos dessa espécie.

Sexta-feira l9

3453

Quanto ao presente ~equerimento, a Mesa se reserva
para decidir nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder
do PDS.

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mário M<iia: --EUnice Michiles Raimundo Parente- Gabriel Hermes- José SarneyJoão Lobo- Jos_é Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto -Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - Albano
Franco- Passos Pôrto- José Ignácio- Nelson Carneiro.:.... Roberto Saturnino- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Ãlvaro Dias - Jorge Borrihiusen --Carlos Chiarelli - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
I8.horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
-Requerimentos n"'s 740 e 742, de 1983; e
-Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1982.

O SR. PRESIDENTE (MoaCyr DilUa)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lej da
Câmara n"' 150, de 1982 (nl' 3.826/80, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho,_ aprovada pelo
Decrcto~Iei n9 5.452,_de l9 de maio de- I943, tendo
PARECER, sob n? 627, de 1983, da Comissão
-·de Legislação Social, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador Gabriel Hermes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9~Secretário.

É lido.e_aprova~o

o seguinte,

REQUERIMENTO N• 749, DE 1983
Nos termos do art. 350, Combinado com a alínea ..c",
do art. 3 !0, çio Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Projeto de Lei da Câmara nto 150/82, a fim
de ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, 18 de ·agosto de I983.- Hwnberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
coni. a deliberação do Plenãrio, a matéria sai da Ordem
do Dia para -ã efa retornar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2:
Votação, eln turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 26, de 1983 (n"' 4_.901/81, na Casa de origem), que complementa normas gerais sobre desportos e dá outras providências, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL; sob n' 588, de 1983,
da Comissão
- de Educação e Cultura.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)
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Rejeitado.
A matéria va:i ao Arquívo, feita a devida comunicaçãõ
à Câmara dos Deputados.
Ê o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 26, DE 1983
(N9 4.901/81, na Casa de origem)
Complementa normas gerais sobre desportos e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. }9 Os mandatos eletivos de todos os ·poderes
das associações desportivas serão coincidentes,
aplicando·se também, quanto aos prazos, o disposto no
art. 19 da Lei n\" 6:251, de 8 de outubro de 1975.
Art. 29 As eleições do Presidente das associações
desportivas e de seus Conselhos Deliberativos far·se-ão
simultaneamente, obedecendo ao sistema de sufrágio di-

cedidas através do Serviço Especial de Bolsas de Estudos - PEBE, tendo
PARECERES, sob n~>s 602 a 605, de 1983, das
Comissões:
-de Educação e Cultura, 11' pronunciamento: solicitando audiência da Comissão de ConstitUição e
JUstiça;
21' pronunciamento: favorável;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Finanças, favorável ao projeto, com voto
vencido do Senador Gabriel Hermes e voto vencido,
em separado, do Senador Jutahy Magalhães.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores qüe o aprovam permaneçam cciriio

se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai aá Arquivo, devei:tdo ser feita a devida
comunicação à Câmara dos_ Deputados.

reta, através do voto secreto, de todos os associados que
Ê o seguinte o projeto rejeitado

satisfaçam os requisitoS- da lei vigente.-

Art. J9 Somente poderão c-oncorrer às eleições previstas nesta lei os candidatos que forem registrados pelas
chapas concorrentes.
Art. 41' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 52, DE 1981
(N9 2.051/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre o valor anual das bolsas concedidas
através do Serviço Especial de Bolsas de Estudos PEBE.

Item 3:
O Congresso Nacional decreta:

Votação, eni tUrno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 84, de 1983 (ri9 5/83, na Casa de origem).
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre prova documental nos casos que
indica, e dá outras proVidências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 667, de 1983,
da Comissão
- de Constituiçio e Justiça.
Em votação o projeto.
Os Srs-. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Ê o seguinte o prcijefo-aproVado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 84, DE 1983
(n'i' 5/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá
outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. II' A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, -pobreza, dependência económica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo
próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as
penas da lei, presume-se verdadeira.
Parágrafo úriico. O disposto neste artigO não se aplica para fins de provas em processo penal.
Art. 21' Se comprovadamente falsa a declaração,
sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previStas na: legislação aplicável.
Art. 3~> A declaração mencionará expressadamente a
responsabilidade do _d_e_claran_t~.
Art. 4~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR.

PRESIDENTE~

(Moacyr Dalta) -Item 4:

Votação em turno (i_nico, do Projeto de Lei da
Câmara n9 52, de 1981 (n~' 2.051/79, nã Casa de o;igem), que dispõe sobre o valor anual das bolsas con-

Art. 1I' O valor anual das bolsas concedidas através
do Serviço Especial de Bolsas de Estudos - PEBE, do
Ministério do Trabalho, a que se refere o§ 31' do art. 56
da Lei n~' 5.692, de 11 de agosto de 1971, serã estipulado
em função -dos valores de referência adotados em cada
região", nos termos da Lei n~>6.205, de 29 de abril de 1975,
correspondentes à renda familiar dos candidatos, de
acordo com a seguinte tabela, dando-se prioridade aos
de menor renda:
renda mensal familiar
(Unidade: salário
mínimo regional)
atéOt U

maisdeOl até02bU
mais de 02 até 03 U
acimã de03 U

valor anual da bolsa
(Unidade:.valor de
referência por região)
02 u
t,5U
01 u
0,5U

Art._ 2~> Esta Lei ~ntrará em vigor na data -de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
OSR: PRESIDENTE (Moacyr Dal1a)- Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'i' 129, de 1981 (n~' 13/71, na Casa de origem), que altera os arts. 550 e 551 do Código Civil
Br':lsileiro, diminuindo os prazos de usucapião sobre
bens imóveis, tendo
PARECER FAVORÃ VEL, sob n• 545, de 1981,
da Comissão
··
-de Constituição e JUstiÇa.
Em votação o projeto.
Os Srs, Senadores que O aprovam CJ.ueira"ri:t COrisefvarse··comO se ·encbrftram. lPausa.)
Rejeitado.
A mat~ria vai ao Arquivo, feita a de•1ida comunicaÇãoà Câmara dos Deputados.
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E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA NQ 129, de 1981
(N~> 13/71, na Casa de origem)
Altera os arts. 550 e 551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapiã.o sobre bens imóveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J'i' Os arts. 550 e 551 do Código Civil Brasileiro
passa a vigor com a seguinte redação.
"Art. 550 Aquele que, por dez anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóVel,
adquirir-lhe-á O domtnio, independentemente de título e
hoa-fé, que em tal caso se presumem, podendo requerer
ao Juiz que assim declare por sentença, a qual lhe servirâ
de título para transcrição no registro de imóveis.
___ _
Art. 551 Adquire também o domínio do imóvel
aquele que, por cinco anos, possuir como seu, contínua e
inconstestadamente, com justo título e boa-fé.
Parágrafo único. A posse violenta, clandestina ou precária não gera o usucapião."
Art. 29 O disposto nesta lei não se aplica aos processos judiciais em andamento.
Art. 3~ Não será computado nos prazos fixados nesta lei o tempo transcorrido anteriormente à sua vigência.
Art. 4~> Aplicar-se-â lei antérior, se, para consumar~
se a prescrição aquisitiva, faltar tempo menor que o fixado nesta lei.
Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61' Revogam-se as disposições em contráríõ.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 6:

Votação em turno único (apreciação preliminar
da juridicidade, nos termos do art. 296 do Requerimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~>
112, de 1982 (n9 1.329/79, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, visando a coibir as depredações contra ârvore e jar~
dins, praticadas com veículos, tendo.
PARECER, sob n~' 576, de 1983, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela injuridk:idade.
Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÀ~ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senadc.r Nelson Carneiro, para encaminhar a votação
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem r...·.risão do orador.)- Sr. Presidente, depois da· esclarecimento do nobre Líder da
Maioria, acho que o projeto ão deveria ser julgado injurídica, ele deveria ser j;.dgado prejudicado em face da
~x;lstência de lei exiStente a respeito. Não vejo injuridicídade no projeto.
6 -sr. Aloysio Chaves- Esta é a conclusão da Comissão de- Constituição e Justiça. O SR. NELSON CARNEIRO- Exato. A conclusão_
foi pela injuridicidade. Pela injuddicidade, Sr. Presidente~ eu rião dai-ião meu vota·. Pela inocuidade no mê_rifó,
rejeita~ia,_porquejá é um -:l.ispositivo legal. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - A votos o
projeto.
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Os Srs:Senadõres que o apfOvam ciueiraffi permanecer
sentados. (Pausa.)
Está fejeitado.
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o projeto rejeit:ido

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 112 DE 1982
(N"' 1.329/79, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivo à Lei D"' 5 •.108, de 21 de se~
tembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), vi~
sando a coibir as depredações contra árvores e jardins, praticadas com veículos.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1"' Acrescenta-se ao art. 89 da Lei n"' 5.108, de
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), o
seguinte inciso:
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Ciárl3, TST-Aj-024; 54 (Cirlqüenta e_quairo) de Atendeute_ Judiciário, TST-AJ-025; e 15 (quinze) de Taquígrafo
-Auxiliar, TST-AJ-026;
- 1I- no -Grupo Outras Atívidades -de Nível SuperiO-r,
código TST-NS-900, 4 (quatrO) de Contador, TST-NS924; 1 (um) de Médico, TST-NS-901; e i (dois) de Odontólogo. TST-NS-909;
III- no Grupo OUtras Atfvidades de _Nível Médio,
código TST-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos, TST-NM-1006; e 2 (dois) de Telefonista, TST-NM-1044;
IV- no Grupo Artesanato, código TST-ART-700, 3
(três) de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia,
-TST-ART-701; e 2 _(dois) de Artífice de Artes Gráficas,
TST-ART-706.
-§ J9 A escala de vencimentos e as respectivas referências dos cargos de Taqufgrafo Auxiliar, código TSTAJ -026, será a constante do anexo III do Decreto-lei n9
1.902, de 22 de dezembro de 1981, na forma do anexo único a esta lei.

XL- Destruir, com veículo, jardim ou ãrvore.
"Art. 89 ......... ---~····--- .... --~- .••
XL- Destruir, com veículo, jardim ou árvore.
Penalidade: Grupo 4.
Se a árvofe destruída tiver diâmetro igual ou superior a 15 cm:
Penalídade: Grupo l."
Art. 29 Esta lei entrará em. vigor- ria data de sua
publicação.
--Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 7:
Discussã.o, em primeiro turne, do ProjetO de Lei
da Câmara n9 55, de 1983 (fl91Úf83, na Casa-de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobrC a criaÇão -e extinção de
cargos na Secretaria do Tribunal Superior- do Trabalho, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, ·sob nos 683 e
684, de 1983, das Comissões:
· - de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto, em pririieiro turno: (Pausi.)Nã_o havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senãdoá:s q-ue i:) apfOvarõ -queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e decorridO o
interstício de 48 horas previsto no art. 108, § 39, da Constitui'ião, o pi-ojeto será iilclufdo em Ordem do Dia, para
apreciação _em segUndo turno.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 55, DE 1983
(N9 10/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art~ 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, os seguintes cargos:
I - no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código
TST-AJ-020,180 (cento e oitenta) de Auxiliar Judic_iário
TST-AJ-023; -20 (vinte) de Agente de Segurança Judi-
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se

-§ 29 -OS-ca-rSOs a que refere este artigo serão escalonados pelas classes das respectivas Categorias Funcionais, de acordo_ c_om a lotação fixada, ob_servados os critérios legais e regulamentares vigentes.
- Art. 29 Ficam extintoS 98 (noventa e oito) cargos de
Oatilógrafo, código TST-SA-802 e 29 (vinte e nove) de
Agente de Portaria, código TST-TP-1.202, a partir da
classe inicial, à medida que forem vagandO.
Parágrafo único. O preenchimento de 98 (noventa e
oito) cargos de Auxiliar-)udicíário; ·código TST-AJ-023 e
de 29 (vinte e nOve) cargos de A tendente Judiciário, có-di_go TST-AJ-025, criados pelo artigo anteriór, fica vinculado à extinção dos cargos de DatilógrafO, TST-SA-802 e
-de Agente de Portarfã, TST-TP-1.202, respectivamente.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art_._i'i' _Revogam-se disposições em contrârio.

ANEXO úNICO
de de
(§ f9 do art. 19 da Lei n'

I98

Categoria
Funcional

aaSse Referência
_-_A--ti-vi-da-d-~~~~------T=a-q-u~~-r-af~o----~I5~------~:T:ST~-A~J~-0:2:6--~Es~p7em~·a~I----~N:M~-3~2~:--33
Grupo

Apoio Judiciário
TST-AJ-020

Auxiliar

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotadas as
matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciaÇãO do_ Requerimento n~" 748/83,
lido no Expediênte, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9-79, de 1983.
En1--vãfaÇãci~

--Os Srs._Senadores que o aprovam pennaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A provado_ o requerimento'- passa-se à apreciação da
matéffa.
Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~ 79, de 1983 (n9813/8l, na Casa de origem), que_dlspõe sobre a emissão de uma série especial de selos, comemorativa do centenário de Getúlio Vargas (dependendo de pareceres das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças).
Solicito do nobre SenadOr Aderbal Jurema o parecer
da Comissão de Edu_cação e Cultura._

O SR. ADERBAL JUREMA - (PDS - PE. Para
proferir -parecer.} Sr. Presidente, Srs. Senadores_, o Projeto em exame, de autoria _do ilustre Deputado Paulo Mincarone, tem por objetivo dispor sobre a emissão de uma
série esPecial de lO (dez) selos, comeniorativa docentenário do ex-Presidente Getúlio Vargas.
Dispõe ainda o projeto que a emissão deverá ser feita e
lançada até o dia 19 de abril de 1984, constando temas
que víerem a ser julgado convenientes, abordando especificamente a legislaÇão trabalhista, a Justiça Eleitoral,
os Códigos de Águas e de Minas, a Siderurgia, o reaparelhamento económico, o Nordeste e o nacionalismo,
como fatos relevantes da atuação política daquele Estadi_sta. ___ ___ _ _
_4
~ _
.
_
_
- ---A-ãfuaçào-da figura imortal de Getúlio Vargas, que é
o respo11sâvel_por tudo que é importante no Brasil, seja
sob o aspecto social, como a legislação que beneficiou o
trabalhador brasileiro; seja sob o ponto de vista material, como a implantação de Volta Redonda, criação da
PET:ROBRAS, e da ELETROBRÃS dispensa maíOres
justifiCativas.

B
A

NM-28
NM-24

31
27

Inegavelmente, este é um projeto de grande significação histórica, pois home"'~geia um homem público, es-tãdista, e patrioTâ QUe g0ven1õu o Pais durante quase
vinte anos.
Assim, por:_j1:1_tgar ?_ hQmenagern proposta pelo ilustre
Deputa~o Paulo MiAcaronejusta e oportuna, somos por
sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octáviõ Cardoso, para proferir o parecer da Comissão de Fitianças.
O SR. OCTÂVIO CARDOSO (PDS-RS. Para emitir parecer.) - Com o ·objetivo de homenagear a memória de Getúlio Varg?-5, na passagem do centenário de
nacimento daquele ilustre homem público, o Deputado
Paulo Mincarone formalizou o projeto de lei que passa a
ser examinado pela ComissãO- de Finanças do Senado.
A proposição" foi aproVada na Câmara dos Deputados
e considerada constitucional e jurídica pela douta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
Quanto às qualidades morais, intelectuais e humanas
do homem público homenageado, que marcou profundamente os destinos do Brasil, penso que existe um consenso nacionaL O ex-Presidente é vulto que enaltece nossa história.
No momento, compete a este Orgão Técnico opíilar
sobre o que interessa à administração, sob o aspecto finilnceiro. E, neste particUlar, nenhum Óbice pode ser encontrado.
A instituição goverri-amental competente inscreve, entre as suas finalidades, a emissão permanente de selos,
seriados QU não. As despesas, o custo da produção tem
retorno certo e lucrativo, despensando que a proposição
i~dique a fonte d_e recursos; Portanto, sendo garantido o
retorllo daS dêsPésas e certO Olucro, o projeto está plenamente coberto, do ponto de vista fírianceiro~ A Empresa
Brasileirã-de COrreios e Telêgrafos dispõe de recursos
técnicos suficientes para a elaboração -artístiCã., edição e
demais trâmites necessários.
- Assim, a- séríe especial de dez selos, com os rç:spectivos
valores -e Confecção, fica sujeito à regulamentação por
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parte do Poder Ex:ecutivo, no prazo de dez dias a contar
da publicação-da lei.
A proposição prevê o lançamento público dos selos,
no dia 19 de abril de 1984.
Somos, portantO, pela i provação do Presente projeto
de lei.
-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres
são favorâve"is.
Completada a instrução da matêria, passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa:)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
E o seguinte õ-ptojeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 79, DE !983
(N'il 813/83, na Casa de origem)
Dispõe sobre a emls.silo de uma série especial de se--

los, comemorativa do centenário de Getúlio Vargas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Poder Executivo providenciarã3-e!nissão
de uma série--espeCial de IO (dez) selos, comemorativa do
transcurso do centenáriO- do ex-Presidente Getúli(> Vargas.
§ 19 Os Selos integrantes da série especial ora instituída terão valores e características que vierem a ser determinados no ato do Poder Executivo que regUlamentarã esta lei.
§ 2~ A emissão serã feita- e-lançada publicamente até
o dia 19 de abril" de 1984, dela devendo constar, entre outros temas que vierem a ser julgados convenientes, exemplares abordando especificaniente ã legislação trabalhista, a Justiça Eleitoral, oS C6digás de Ágtlã.S e de Minas, a
Siderurgia, o reaparelhamento económico, o N ardeste e
o nacionalismo como fatos relevantes da atuação política de Getúlio Vargas.
Art. 2~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.
Art. 3'~' Esta lei entra em vigor iiâ data dC sua pU&1ícação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Volta-se_à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ.Como
Lfder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs_. Senadores, recebi da Associação dos Atares ASA, o seguinte oficio, cuja íntegra pasSo a ler para ·que
conste dos Anais do Senado:
Os direitos autõrais e conex-os OriUndos da utilização pública de criações e interpretações artístícas
não musicais, têm comó titulares O atar; bailariu._g_,__
declamador, locutor e narrador, consoante o artigo
49, XII, da Lei n9 5.988, de 14dedezembro de 1973.
A esses titulares, segundo a disposto no artigo 95
da· Lei n9 5.988/734 , "cabe o direito de impedir a gra~
vação, reprodução, transmissão ou retransmissão,
por empresa de radi_ofusão, ou utilização por qualquer fonna de comunicação ao público, de suas interpretações ou execuções, para as quais não tenha
dado seu prévio e expresso consentimento".
A fixação da criação ou interpretação artfsfica,
mesmo quando autorizada, ...sua execução pública,
por qualqUer meio, só se Poderá fazer com a permissão prévia, para cada vez do titular dos direitos
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patrimoniais de autor, segundo o disposto no Parágrafo único, do artigo 30, da Lei n9 5.988/73".
Esses titulares, artistas e radialistas, estão organizados para o exercício e defesa de seus direitos autorais, segundo o diSposto nos artigos do Título VI, da
Lei n~ 5.988j73;na ASA- Associação dos A tores.
As Lei n"'s 6.533/78 e 6.615 f78, no parágrafo único do artigo 13 e parágrafo único do artigo 17, respectivamente, determinam que, «os direitos autorais
e conexos dos profissionaiS serão devidos em decorr':.ncia de cada exibição da obra".
Esses titulares, através da ASA -Associação dos
Atares, em assemblêia geral, legalmente constituída,
e, no uso de prerrogativa constitucional contida no§
25, do artigo 153, da Carta Magna, fixaram o valor
de ·oobi-ança pela ·u(ilização pública por meio dos organismos de radiodifusão, de suas criações e interpretações artísticas.
Entretanto, Senhor Senador, a legislação vem
sendo afrontosamente desrespeitada pelos organismos de rádio e de televisão.
A ASA - Associação dos Atares, requereu reiteradas vezes que o Departamento de Censura e de
Diversões Públicas da Polfcia Federal, não liberasse
as programações das emissoras de rádio e de televisão, em obediência ao que determina o artigo 35 do
Decreto 82.385/78.
O DECDP da Polícia Federal determinou, em 72-79, a não aprovação das programações das TVs
que não comprovassem o ajuste e o pagamento âos
direitos de intérprete.
Essa determinação não vem sendo cU:niPrida e a
própria Divisão de Censura de Diversões Públicas
da Polícia Federal acomodou-se no descumprimento do dever, prejudicando os artistas e favOrecendo
as emissoras de televisão.
A ASA - Associação dos Atares, ingressou em
juizo, em 1979, pleiteando a interdição das programações das TVs, no Rio de Janeiro. Obteve liminar
do-JUizo da 19' Vara Cível. O Presidente do Tribunal, na época, Desembargador Bandeira Stampa,
afastado do cargo e licenciado para tratamento de
saúde, suspendeu a execução da liminar, a-colhendo
íncabível mandado de segurança da TV Globo
Ltda., que jamais foi julgado.
A ASA -: Associação dos Atares, iniciou a arrecadação sobre a Rede de Radiodifusão Educativa do
MEC,- por- força das Portarias MEC ri~ 201 e
230/80, assinadas pelo então MiniStro Eduardo
Portela.
A entidade iniciou, também, a arrecadação sobre
a Rede da Radiobrás, por força de protocolo assinado com aquela empresa, por determinação do então
Ministro Said Farah. _
Diante desses fatos, Sr. PreSidente, solidário com os
artiStas na defesa de seus direitos-- estabelecidos em lei
-, quero registrar aqui o meu protesto pelo desfdia das
-- autoridades, que não fazem cumprir os dispositivõs legais, e juntar a minha voz àquela dos artistas, aos reclamos e exigêllcias dos atares brasileiros vítimas do poder
das emissoras de rádio e televisão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mu-ito bem!)
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Por cessão
do nobre Senador Jorge Kalume, concedo a palavra ao
nobre Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Universidade de São Carlos, em
São Paulo, está atravessando uma fase difícil em sua adffiiniStração. Acho-me ligado a essa- universidade por um fato histórico, porquanto, quando ela foi fundada, era eu ó Relator da Comissão de Orçamento no setor educacional, e
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a primeira dotação para o funcionamento daquela jovem
universidade de São Paulo foi de 5 milhões de cruzeiros,
concedida, por mim, a pedido dos eminentes paulistas
que sonhavam com a sua federatização.
Hoje, a Universidade de São Carlos, no panorama
universitãrio braSileiro, é uma agremiação de alta cate-goria cultural que pesa entre as mais atualizadas casas de
ensino superior do Brasil.
A --imprensa tem anunciado o que está acontecendo
com a Universidade de São Carlos, uma entidade subvencionada pelo Governo Federal que tem procurado
sempre atender às suas reivindicações de ordem financeira, para que aquela universidade não fique em condições
inferiores às outras universidades, como a Mackenzie e
como a Universidade Federal de São Paulo.
Atualmente, a crise da Universidade de São Carlos
deve--se ao processo de escolha e nomeação do reitor e às
reivindicações estudantis.
Recebo da Ministra da Educação e Cultura paulista
também inform,ações objetivas e recentíssimas sobre a
atual situação da crise estudantil na universidade de São
Paulo.
Tomou posse no dia 15 de agosto, último; no gabinete
do secretário geral do Ministério da Educação e Cultura,
aqui em Brasília, o professor António Guim"arães Ferri,
nomeado Reitor da Universidade Federal de São Carlos,
por indicação da Ministra Esther de Figueiredo Ferraz.
Durante a solenidade de posse, o Deputado joão Herrman Neto, do PMDB de São Paulo, interveío para argüir suposta ilegalidade do ato de nomeação do novo reitor. Isso: C:ni pletia posse. São coisãs da abertura, que nós
respeitamos.
Na ocasião, o parlamentar distribuiu à imprensa dois
docum_entos, e, após a sua intervenção, o SecretárioGeral do MEC, sem alterar uma vírgula no seu temperamento, pronunciou u'm discurso, dando por empossado
o professor António Guimarães Ferri.
Vale, nesta altura, para o conhecimento da Casa e da
Nação dizer quem é o Reitor da Universidade de São
Carlos, para que não se pense que foi uma iril}novisação
a sua designação para reger aquela universídade.
O Reitor da Universidade de São Carlos, nomead-o
pelo Presidente Aureliano- Chaves, é Professor-Titular
de História da Universidade, Viro-Reitor da Universidade de São Paulo, USP; já desempenhou funções de ViceDiretor da Faculdade de Medicina e Veterinária da USP,
Vice-Diretor de Estudo Ciências Biomédicas; foi Diretor
da Escola de Comunicação e Arees, Diretor do Instituto
Oceanográfico, Diretor-Presidente da Fundação Padre
Anchieta (TV-Cultura de São Paulo); Presidente da Rãdia da USP, Coordenador da Câmara de Agricultura.
Tem mais de sessenta trabalhos públicados em revistas e
jornais estrangeiros, e foi professor, durante três anos,
na Universidade de San Carla, na Guatemala.
E esta figura ilustre que vem sofrendo uma ~violenta
contestação por parte dos estudantes, violenta, digo eu,
porque os estudantes invadiram, como é do domínio
público, a Reitoria da Universidade de São Carlos, dois
dias após, se não me falha a memória, para obstaculizar
a atuação do reitor que não ror nomeado como interventor e, sim, dentro dos arts. da Lei n~ 5.540, do Decreto~lei
n9 464- a Lei n~ 5.540, todos conhecem, é da Reforma
·Universitária, de_l968; o Decreto-lei n9 464 é de 1969 e a
_·Portaria Ministerial n9 1.216 é de 1979. Tanto ê exato
que a intervenção acarretaria a suspensão-da autonomia
da universidade, e isso não aconteceu. No caso da Universidade de São Carlos, os colegiados universitárioS
continuam em pleno f1,1.ncionamento. E ainda mais, Sr.
Presidente, o Conselho de Curadores chegou a requerer
medida judicial para garantir a açã.o do reitor, mas o
próprio reitor pediu que fosse retirada essa ação, e foi
designado um conselho de professores para dialogar com
os alunos que se encontram ainda no edificio da reitoria
- da Universidade de São Carlos, embora o reitor tenha
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voltado a seu gabinete. Para evitar futuros problemas,
alegando-se que a nomeação, baseada em lei anterior à
abertura, é um ato de força, a Ministra Esther de Figtiei..:
rede Ferraz, coerente com o seu passado democrátiCo,
com a sua formação de educadora das mais notáveis des-

te País, enviou ao Presidente da República, há poucos

se

no

dias, um projeto de lei que jã encontra tr:irriitandõ
Congresso Nacional, e que restã.belece para essas entidades a lista sêxtupla a fim de que o Governo Federal possa
escolher, como escolhe nas outras entidades universitárias do País, os seus dirigeiltes mâximos_. Está aquí"õ-projeto de lei:

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a escolha de dirigentes de fundações

de ensino superior e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }'i' Fica revigorado, para a escolha e nomeação dos dirigentes de fundações de ensinO superior, instituídas ou mantidas pela União, o disposto
no art. 16 de Lei n"' 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo art. }'i' da Lei n"' 6.420, de 3 de junho de 1977.
Art. 2"' Os dirigenteS de fundações de ensino
superior nomeados pelo Presidente da República na
forma da Lei número 6.733, de 4 de dezembro de
1979, deverão, no prazo mínimo de 10 e máximo de
12 meses, a partir do início de vigência da presente
Lei.
E daí eu faço um apelo aos relatores deste projeto de
lei, que se encontra na Câmara dos Deputados, para que
aqui no Senado nós, atra vês das Comissões têcnicas e do
Plenário, possamos transformá-la em lei, porque aqui
diz:
a pahir do início de vigência da presente lei promover a indicação da lista sêxtupla a que se refere o
dispositivo legal ora revigorado, podendo figUrar
nessa lista, para efeito de escolha pelo Presidente da
República, sem que isso importe em recondução.
Art. 3~> ESta lei entra em vigor na data cfe Suapublicação, revogadas as disposições em cofltráríci.
Sr. Presidente, com esses esclarecimentos que têm esse
fecho altamente democrático do projeto de lei enviado
pelo Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional, que está tramitando na Câ fara dos Deputados e
virá oportunamente ao Senado, penso que, numa época

tão contürbada -da Nação brasileira, do ponto de vista
econômico-financeiro, em que quaisquer esforços redundam em despesas, sobretudo numa crise uniVersitária,
penso que _o prejuízo maior serâ para os estudantes com
a cessação de aulas e outros problemas gerados pela,atitude dos jovens paulistas da Universidade de São Carlos.
Por isso, faço desta tribuna um apelo àjuventude daquela universidade para que confiem no Congresso Nacional que dentro de pouco tempo aprovará o projeto de lei
enviado por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, que estabelece lista sêxtupla para as universidades como a de São_ Carlos.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que queria pronunciar nesta tarde. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Por cessão
do eminente Senador Almir Pinto, concedo a palavra ao
nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA PIWNUNCIA O
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE_(Aimir_Pinto) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador} - Sr. Presidente, estamos regressando de nosso Estado onde passamõs cerca de 45 dias, prolongando assim o recesso de julho por mais 2 semanas para permanecermos percorrendo nossos municípios, e nos inteirando das necessidades
de nossas populações,
Quero cóm unicâr aos meus companheiros do Senado
da Repúbiicil que há uma esperança rerlãscente na alma
do PoVo- acreai-10, qUe começou a despertar de 15 de
inarço Para cá, após a tristeza que havia- se abatido em
nossos -cõflterrãneos, há 20 anos, desde o golpe militar de
64, quando nos foi subtraído, àquela época, o governo
que os acreanos, pela primeira vez, haviam escolhido
pelo voto direto e secreto-, a eleição do saudoso Governador José Augusto de Araújo.
Datfuela época até o 15 de março próximo passado, o
Acre foi governado, simplesmente, por prepostos do Palácio do Planalto, governadores designados e nomeados
pela Presidência da República, sem que o povo fosse
consultado, sem que o povo fosse ouvido.
Agora, Sr. Pr~sidente, somos testemunhas de que o
povQ acreano está imbuído_ de uma nova esperança,
apresenta-se de uma maneira até eufórica, com a participação desses apenas cinco meses de administração do
ilustre homem público, que ilustrou a Casa do Congresso Nacional, como _Deputado que foi por duas Legislaturas, o ilustre Governador Nabor Telles da Rocha Júnior.
Tivemos a oportunidade e a felicidade de acompanhálo recentemente em seu Governo itinerante, que durante
três dias se instalou na cidade mais longínqua, a Oeste do
Brasil, na cidade de Cruzeiro do Sul.
Sr. Presideilte e nobres colegas Senadores, naquela cidade, pudemos aferir o quanto de proveitoso e benéfico
tem fesuliado austeridade com que S. Ex~ estâ imprimindo ao_seu Governo; com todas as dificuldades encontradas, com um déficit muito grande para o nosso Estado, porque ele é paupérrimo. Com o déficit de 6 bilhões e
600 milhões no orçamento do Estado, sem até agora ter
recebido qualquer importância dos cofres públicos para
ajudar a região através dos órgãos especfficos para esse
fim, como SUFRAMA, SUDHEVEA ou POLONOROESTE e outras entidades, o Sr. Governador, com re_cursos mínimos arrecadados do sacrifício daquela população, já tem realizado _alguma !:Oisa, mudando completamente a expectativa do povo. Se V. Ex~ tiver oportunidade de, nestes dias, visitar o Acre, não só sua Capital
Rio Branco, c_omo as cidades do interior, comO verificaJ!IO_s _~g~r!! _e!f! _l3_asi_l_~,-- ~-ap11rl ç _Ç_ruz_eirq cfQ_ ~1:11,__h_4 _Q~
ver que o povo está acreditando que algo se modificou
depois de 20 anos de estagnação, que o processo chamado revolucionário instalou em nosso Estado.

a-

Em Cruzeiro do Sul tivemos a oportunidade de acomp tnhar o Governador, visitando o que os cruzeirenses
chamaram as. "frentes de trabalho". Sr. Presidente, estradas que hã 25 anos foram abertas como caminhos de
serviço, peTmafle<:iam simples veredas, onde os colonos
ao passar por elas formavam fila indiana, porque a estrada se havia terminado e restava apenas a vereda. Pois
b_~m. encontramos - não um cemitério de máquinas,
porque elas não estavam completamente mortas, mas
eram máquinas que estaVam gravemente enfermas- um
número grande de máquinas abandonadas no parque do
DERAC~ Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado. E, com pouco recurso, ou sem recurso algum,
até por cooperação do Governo do Estado de São Paulo,
o nosso companheiro Franco Montoro, que doou ao
nosso Secretário de Transpor_tes ~lgumas peças, conseguimos recuperar aquelas máquinas de hã muito desativadas. E_ç.om essas máquinas precárias, em estado de ins~-ficiência, ~onseg~imos transfofmar aquelas veredas
em estradas, simples estradas de terraplenagem, precárias, mas dada a natureza do terreno argila-arenoso, se
prestam plenamente no verão para dar tráfego aos veícu-
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los de porte médio, como caminhões de até oito toneladas.
Sr. Presidente, as coísas "tão símples, realizadas de maneira tão singela, pareciam àquele povo que nós visita~
mos, às populações rurais, atê um milagre, porque o
povo recebia o Go'vernador com tanta euforia e com tanto civismo, que S,_Ex~, nós, e tainbém a comitiva integrada por vários secretários, em um determinado momento
tivemos uma emoçãO cíviCa multo grande, muito sensível, emoção essa que quase nos levou às lágrimas, Sr.
Presidente, porquanto encontramos, no fim da estrada
recéni-aberta, um agrupamento populacional, constituido em grande parte de crianças, nossos irmãos, nossos
csnterrâneos. As pequeninas crianças, ali, como se fossem flores desabrochando daquela floresta a nos rodear
Oempunhando bandeiras, bandeirolas, discOs -de papel
simples cOm dizeres carinhosos e alusiv9s, além de uma
bandeira brasileira hasteada por um daqueles jovens, flamejando no ar, enquanto que aquela população infantil
entoava o Hino Nacional, o qual ecoava entre as gigantescas árvores da Amazônia, de sapopema em sapopema,
como um verdadeiro canto de amor.
Sr, Presidente eSrs. Senadores, queremos fazer este registra singelo da nossa visita ao Acre para que fique consignado nos Anais desta Casa, o trabalho histórico e fecundo, honesto e proveitoso que está fazendo o nosso
companheiro do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o ex-Deputado Nabor Júnior, agora Governador do Estado do_ Acre, e apelar para as autoridades
de todos os Ministérios qUe mantêm convênio com as
várias Secretarias do nosso Estado que vão em socorro
desse esforço hercúleo que o Governador está- iazCndo
naquele OeSte de nosso Brasil, para que o Acre fique in-tegrado realmente, eci:mômica e socialmente, ao resto da
nossa geografia-pátria.
Fazemos um apelo, mais uma vez, para que o Ministro
dos Transportes cunipra com a palavra empenhada de,
se não asfaltar o trecho Rio Branco-Pôrto Velho, pelo
menos mantenha uma patrulha nos trechos críticos da
estrada quando a invernada chegar. Cobramos também,
de S. Ex• o Sr. Mario Andreazza, Ministro do Interior,
que prometeu ao Governador Nabor Júnior, em recente
reunião, a inclusão do Acre no Programa do POLONOROESTE. Que S. Ex~ acelere esta providência, porque
estará colocando os recursos de que o Estado precisa,
muito e urgentemente, nas mãos de um homem digno,
honesto e austero. E, no fim dos quatro anos, o Governo
Ceittral, verá a resposta cívica do Governo do PMDB na
Amazônia Central, dando um novo alento àquela pOpulação que já estã.VR -desesperançRda pela incapacidade eincorripetência dos governos que foram nomeados durante duas décadas e que, praticamente, nada fizeram,
posto que responsabilidades não deviam ao povo, uma
vez que não estavamjungidos com o voto popular. Ago,;,
ra temos um Governador que foi eleito pelo voto livre,
direto e secreto do povo e que se preocupa em dar satisfação àqueles que o escolheram. E é por isso que, nesses
poucos cinco meses~ todos os municípios do Acre prestam, não pelas autoridades que estão presentes neles, que
ainda são os prefeitos que foram nomeados pelos governos passados, mas pelo povo que habita esses municipios1 S. Ex• recebe o carinho e. a l:lomenagem da população que acorre para abraça-lo e louvá-lo com cânticos
e abraços.
Assim, Sr. Presidente, faço este registro de nossa visita
recente ao Acre, reiterando às autoridades competentes
os apelos que fizemos e, especificamente, além dos dois
Ministros já citados, do Interior e dos Transportes, também ao Minístro Extraordinário Para Assuntos Fundiários; o Minis'tro Venturi_ni, para que recomende aos
órgãos do INCRA que tenham uma maior atenção no
transporte das famílias que estão sendo transladadas no
Sul do País para serem assentadas nos projetas de colonização do Acre, porque o que se está fazendo, no presente, é uma verdadeira descoilsideração, -e eu diria mais,
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um crime cOntra a p-essoa humana, porque estas famílias

são tansportadas em caminhões ou mesmo de avião, e,
praticamente, deixadas nos lugares, nas estradas viciilais
dos assentamentos, praticamente abandonadas, sem recurso de espécie alguma, sem recurso medico, sem recurso escolar, sem recurso de assistência social, Como tivemos oportunidade de testemunhar, famílias dormindo
ao relento, porque não havia um esquema de preparação
para receber essas familíãS", -antes que elas fiZessem os
seus casebres nos lotes que estão sendo designados para
as mesmas. E, o outro apelo, também nesta intervenção,
- cobrança - é ao Sr. Ministro da Justiça, para que
acelere o problema dos municípioS, das chamadas áreas
de interesse da Segurança Nacional, pois nós já estamõS
nos cansando de apelar aqui, desta tribuna, pela solução
deste problema, que, no Acre, se tornou crucial, como já
disse, em viitllde de- todos oS -municípios pertencerem à
<â:rea de interesse-da segurançá NRcional. E, que S. Ex•, o
Sr. Ministro da Justiça, se já não levou, aCelere agora a
sua ação e leve ao conhecimento do Presidente da República a propOsta- qUe o PMDB fez, através da nossa
palavra, ratificada -pár um expediente, em ofício; entiegue em mãos, pelo Si~ GO-vernãdOr -ao Sr. Min-istro A6IAckel, propondo que, enquanto não se desse uma solução definitiva aos Municípios -dã área âe iilieresse da
Segurança Nacional, no Acre, aceitasse a proposta de
que se nomeassem os novos prefeitos, porque- os prefeitos atualmente existentes, mesmo pelo sistema antigo de
nomeação, estão, extemporaneamente, exeTceildo õS
seus mandatos.
Então, a nossa proposta honesta, conciliadora, no momento, para uma e:mergência, uma proposta emer&encial, foi a de que, nos Municípíos onde o PMDB obteve a
\atória a 15 de novembro, os prefeitos fossem indicados
pelo PMDB, numa lista apresentada por S. Ex•, o Sr.
Governador, e, nos Municípios onde o PDS obteve a vitóiiã-ã--15 de novembro, o PMDB, mesmo tendo sido
amplamente vitorioso em todo o território, em termos
absolutos de votos, elegendo o Senador e o Governador
e fazendo maioria nã AS-Sêrilbléia Legislativa, aceitaria
que os prefeitos dos municípiOS, oitde eventualmente o
PDS teve vitória, fossem indicados por is te Partido. Assim, nós estaríamOs atendendo â proposta conciliadora
do Senhor Presidente da República. Nós estaríamos,
também, estendendo a mão, atendendo à mão estendida
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
Estaríamos Contrí6lifri0o, assim, para consolidar a sua
proposta de trégua política.
Más, até agora, Sr. Presidente, não tivemos resposta
ainda do pleito que fizemos junto aO Sr. Mini&tro da Justiça, que é o Ministro encarregado desses assuntos políticos do Governo. E também não tivemos uma resposta
positiva do Ministro SecretáriO do Conselho d_e_ Segu~
rança Nacional, o ilustre General O anilo Venturini, que
jã nos recebeu, por mais de uma vez, para tratarmos deste assunto, e S. Ex.' nos informou que o assunto jâ tinha
sido tratado e encaminhado ao Ministério da Justiça e,
como era da área política, cabia ao Ministro da Justiça
resolver.
Assim, Sr. Presidente, espero que as minhas palavras,
nesta tarde, neste fim de sessão, não fiquem ecoando
apenas nestas paredes refrigeradas do Senado da República, mas que ressoem um pouco lã fora e cheguem
aos ouvidos dos encarregados do sistema, dos responsáveis pelo Governo, que, até agora, têm sido moucos às
nossas apelações.
E não queremos fazer ameaças, Sr. Presidente, mas se
continuarem fazendo moucos os ouvidos do Governo, as
nossas reivindicações elementares, de agora por diante,
passaremos a ter outra atitude aqui, dentro desta Casa, e
a tramitação das matérias do Governo não terão mais
tanta facilidade em tramitar, enquanto não tivermos
uma resposta positiva aos apelos que temos feito aos órgãos do Governo Federa_l.
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Assim, Sr. Presidente, quero que a Liderança do PDS
acolha nossa advertência, porque temos visto, ouvido e
acompanhado, neste primeiro semestre de traballro, algumas negociações, alguns acertos que as Lideranças fazem para a aprovação _de alguns projetas.
Somos noviços nesta Casa, nãõ temos experiência suficiente, mas já começamos a entender que o Acre poderá
fazer valer a voz de um Senador da Oposição, em troca
das reivindicações reais que o nosso Estado está precisando.
De mod_o que, esta semana, ainda será um prazo de
observação, mas da semana em diante, a nossa atitude
nesta Casa será modificada um pouco ·em relação à tramiiãção de projetas de interesse do Governo, enquanto
ele não der solução ao apelo que fizemos, principalmente
com referênCia à intervenção branca a que está submeedO o nosso Estado, uma vez que todos os municípios são
de interesse da área de segurança nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden~e. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa.)

S. Ex• não está presente.
Concedo palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ, Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A defesa da economia popular deve ser feita pelo Governo, principalmente quando se_ trata da aplicaçãc;> das
minguadas economias do povo, coletadas por dezenas de
empresas que se· supõe convenientemente fiscalizadas pelas autoridades financeiras.
Desde que o Governo consente em sua operação,
subtende-se que vígiai"á no sentido de que não se desviem
esses fundos, exigíveis, a qualquer tempo, pelos depositantes em qualquer oportunidade.
~ o que vem ocorrendo, até agora, com as cadernetas
de poupança.
O mesmo não se pode dizer, no entanto, de referência
a certas operações de letras de câmbio.
Agora mesmo, com a declarada insolvência do Grupo
Coroa, reduzem-se ao mínimo as- possibilidades dos investidores que aplicaram mais de cinco iililhões em letras
de câmbio, de receber seu dinheiro, Pois O ativo do grupo
não é _suficiente para cobrir um passivo de duzentos e setenta e cinco bilhões de cruzeiros.
Em nota oficial, o Banco Central informou que está
fazendo o levantamento dos aplicadores e o montante a
ser coberto, que dependerá da venda das patentes do
grupo, previsto para duas semanas.
-A Coroa emitiu 470 bilhões em letras de câmbio, dos
quais t 35 bilhões não chegaram ao mercado financeiro,
recolhidos pelo Banco Central aos cofres da Casa da
Mç,eda. Se fossem liquidadas ao longo do vencimento,
seriam despendidos 335 bilhões, mas se as autoridades
da área económica quisessem pagar hoje, o custo seria de
200 bilhões.
O ativo é de 75 bilhões, divididos os restantes 64 bilhões entre os valores das cartas-patente das instituições
financeiras do grupo. A compra das Lojas Brastel pelo
Grupo Fenícia depende de auditoria, com prazo de cento
e vinte dias para a concretização.
Toda essa novela está sendo encenada e assistida pelas
autoridades financeiras, enquanto os investidores da Coroa, prejudicados com a inteivenção, aguardam a liquidação dos seus crêditos, sem um3: resposta clara a respeito do assunto.
E dever do Banco Central fiscalizar tais empresas, lamentável não tenha sido tomada tal providência a tempo
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de impedir a situaç-:io de desepero em que se encontram
milhares de investidores, que depositaram suas economias em títulos que não estão recebendo resgate.
Deve o BancO Central vigiar convenientemente, no
sentido de que todas as empresas que operam na captação -de poupança, sejam as cadernetas ou outros tíÜA::
los, cumpram seus compromissos, sem o que terão cancelada a autoi-izaçãQ de financiamento as que estejam à
maig6ni-da liOha de correçãõ e de s_olvência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias.
O SR. ÁLVARO D~AS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
lmpossfvel desconhecer que as panelas estão começando a ser batidas também no Brasil. E que, paulatinamente, todos os ~egmentos sociais estão convergindo para
uma posição de richaço da pol1tica económica e de crescente descontentamento com a própria oiierifaÇão global
do Governo do País.
Primeiro foram os tumultos populares e a paralisação
de trabalhadores em Sã~ Paulo. Depois, e~tre a própria
---elite, o ~nstrangimento provocado pelo constraste entre
a adesão ao almoço ofereci<;l.o, no Automóvel Clube de
São Paulo, ao Sr. Olavo Setúbal e o esvaziamento proporcionado a um Ministro, à mesma hora, na mesma cidade._ E mais grave a afluência numérica e- qualitativamente importante a um jantar no Brasilton, em homenagem àquele líder empresarial, no mesmo dia em que o
Presidente visitaVa aquela Capital.
Também é altamente significativa - na semana em
que retorna ao país o Presidente FigueiredO- a coincidência de conteúdos e tendências do conjunto de entrevistas do suplemento especial do Jornal do Brasil e do
Manifest9 de Empresários, publicado pela Gazeta Mercantil. Também contrastante com a teimosa reafirmação
de S. Ex~ de que não pretendia mudar nada em seu governo.
E ainda, a progressiva aceitação, por setores habitualmente r:eticentes a ela, da tese de que as negociaç_ões da
.dívida externa e as próprias relações econômicas doBrasil com o resto do mundo, devem ser aprofundadas em
outra din:ção, çQmpletamente diferente da atual.
E, por fim, dois parágrafos em especial, do Manifesto
dos Empresários, em que se lê:
I "Nesta perspectiva (de derrocada da empresa
privada brasileira, de quebras e falências e de obsolescência industrial) podemos afirmar que estamos
no início de um processo de regressão econômica, de
gravíssimas conseqüências sociais. Este país complexo, com alto grau de urbanização, com padrões
_ dinâmicos de mobilidade social e, ao mesmo tempo,
com um enorme contingente de miséria absoluta,
não terá meíos de acomodar as tensões causadas
pelo desemprego e pela queda dos salários reais.
Este cenário é intolerável para os brasileiros e indesejável para o mundo ocidental."
2 _-~'A_plena democlacia é um grande anseio nacional.A total reinstitucionalização do pafs pressupõe a independência dos três Poderes. Exige uma
clara manifestação de coragem, de civismo e de des-prendimento. Reclama iniciativas coordenadas,
com a partiCipaçâo de todos os segmentos da sociedade, para fazer das decisões do EstadO o reflexo da
vontade da Nação. Para tanto, é fundamental o livre debate que conduza a um entendimento_ amplo
em torno de um programa de austeridade compreendido e aceito, capaz de unir os brasileiros, de
distribuir com eqiiidade os sacrifícios e de restabelecer a credibilidade, requisito indispensável para a
cOilstruçào de um -BRASIL VIÃ VEL._''
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Nese quadro, a apreciação do Decreto-Lei n'i' 2.045
pelo Cangresso adquire um sentido centralmente políti·
co. Já n~ se trata de ajuizar apenas Uma inedida econô-

mica con, um fim específico; trata-se de_ apreciar um ato
que- sinteúza toda uma orientação de administrilçào de

crise nacio'aal. Não só pela sua estratégi"a econômica,
como pela iMceitável prepotência com que é conduzida.
Prepotência que se revela na indissimulada coerção de
que o Congresso nada pode fazer senão aprovâ-lo ou
deixá-lo vencer por decurso do prazo-.
Contudo, não é demais argüir sua impertiriência rriesmo como decisão estritaineiite econôiDica. Porque não
há nenhum argumento teórico respeitável que o fundamente; não se pode esperar, honestamente, qué atinja os
resultados alardeados pelos seus promotores porque todos sabemos que agravará ainda mais o quadro récessivo
já de si inaceitável. E contribuirá para confirmar o que
os empresários pela -primeira vez no Brasil, já perceberam: o risco da regressão econômica.
Aceitar que uma redução dos salários reais poderia, a
estas alturas, reduzir custos de produção e -preços, é um
raciocínio no mínimo perverso. Significa que-, para não
reduzir os ganhos de uma parte minoritária da sociedade
- que se regala na ciranda financeira- e para não afetar os falacios-os saldos da balança comercial - obtidos
com drásticos cortes de importações que encarecem a
produção __..., se terá que sacrificar ainda mais a maioria
trabalhadora da Nação.
Propôr que essa medida red_uzirá o desemprego é ou~
tra ofensa ao nível de inteligência do cidadão e de consciência do país. A recessão, ·embora devida, em parte, às
dificuldades externas, é também produto inconteste da
incompetência e da falta de oportunidade das medidas
de direção econômica. Ela provocou tal aumento do desemprego que, segundo os dados da própria FIESP, serão necessários Vários anos de constante e elevado crescimento industrial e global para recuperar os níveis de
ocupação de 1980. E estejâ ei-3. baixo; e até i:}ue se recomponha, a força de trabalho já terá crescido em mais de
seis milhões de pessoas.
Ademais, é incontestável o fato de que, mesmo com os
reajustes semestrais, os salários médios estão caindo; e,
pior, há vários indícios de que também a massa total de
salários vem se retraindo. Admite o_ próprio Ministro do
Trabalho que o desemprego alcança, já, três milhões de
pessoas; e, por certo, isto não inclui a massa de subempregados que busca no biscate uma escapatória para -a:
fome, os milhões de flagelados que vagueiam em busca
de insuficientes frentes de trabalho, as legiões que trabalham em jornadas reduzidas, enfim, os que estão auferindo rendimentos insuficienteS -para Sua sobrevivência.
Acaso uma nova redução de salários fará aparecer recursos para financiai' investimentos sufiCientes para
reempregá-los? Ou apertas aliviará perversamente custos
de produção, que aumentam, principalmente, porque é
oneroso o crédito e porque há uma enorme capaciade
ociosa também remunerada?
Não é afronta menor alegar que -esta medida é condição para que o FMI aceite continuar negociãndo. Não
é isto senão um argumento barato de quem não possui
razões mais sérias para impôr seus próprios pontos de
vista à Nação. Se o FMI só aceitasse negociar com a imposição de novos sacrificios para o povo brasileiro, aí estaria mais uma razão para mudar os termos e os interlocutores das negociações.
Senhores Senadores, não posso acreditar que disciplina partidária signifique abdicação de princípios. E isto t.
o que vemos nas solertes pressões para que todo um partido vote naquilo em que não acredita, com que não concorda e que pode pôr a perder credibilidade da Nação
em seus representantes parlamentares.
Sabemos todos que não são poucos bs situacionístaS
que não concordam com os rumos da política econômica; não são-poucas os que acreditam ser mais do que
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tempo de pôr fim a estes engodos, a estas informações
desencontradas, a _estes falsos argumentos e a estas pres-sões inaceitáveis. Assistimos todos às constrangidas mar- chas e contramarchas do chamado acordo PDS-PTB;
porque; se o esc'!p_o _principal é garantir a· aprovação de
medidas desde tipo, em troca de vantagens ilusórias e
promessas repetidamente descumpridaS--os que carregam
esta legenda histori"camente valiosa, a estarão imolando,
junto com seus principias pessoais e d~ grupo e ·at~ mesmo junto com sua sobreviv_ência política.
Hoje, Srs. Senadores, recusar aprovar um Decreto-Lei
-já por si uma figura estranha numa democracia verdadeira- que representa sacrifícios "absolutamente injustitTcãVéiS, passa· !f Ser não apenas um exercício de soberania -do Poder Legislativo, porém um gesio mais amplo e
Significatiyo de lucidez de patriotismo e_ de consciência
cívica. Porque representará, no fundo, um apoio e uma
luz para: o ·próprio Presidente, para que retorne aos Caminhos da efetiva recUperação ·econômica e social do País.
Se se_p~nsa que O objetivo d_o D~reto_-lei n'? 2.045 é fun--damental para uma_ estratégia, é tempo de mudar essa estratégia; é tempo de mudar a rota; é tempo de mudar as
idéias e os interesses que a orientam.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Sr. SénãdOr
Alvaro Dias encaminhou à ·Mesa, iequerinlentos de- informações. Nos termos do inciSO VI, do art. 239, do Regimento Interno. O requerimento será examinado pela
Presidência.
O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Não há mais
oradores -inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão eXtraordinária das 18 horas e 30
_miJJ.utos, anteriormente convoca_9a, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 740, de
1983, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando, nos termos da art. 367 do Regimen(o lntemo, o
desarquivamento dC? _Projeto de Lei do Seil."ãdo nQ 24, de
1980, de autoria do SenadOr Franco Montoro, estabelecendo que a ordem de preferência para a concesão da
pensão_ civil serã também aplicada à _pensão militar.
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O SR .. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.)

Ata da 129~ Sessão,
em 18 de agosto de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária
.
da 47• Legislatura
EXTRAORDINÃRIA

-

Presidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábi~ Lucena - Raimundo ParenteClaudionor Roriz- Aloysío Chaves- Gabriel Hermes
--Hélio Queiras- Ale~_an.dre Costa --José Sarney- Helvídio Nunes -João Lobo - Almir Pinto -José
Lins- Virgílio Távora -Carlos Alberto- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira- João Lúcio - Luiz Cavalcante
-Albano Franco :- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João CalmonJosé lgnácio - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro Roberto Saturnino - Murilo Badaró - Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso- Severo GomesHenrique SantiÜo- Mauro Borges- Gastão MüllerMarcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ãlvaro Dias- Enéas Faria -Jorge Bornhausen - Lenoir VargasCarlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de
presença acusa o c~mparecimento de 53 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob -a proteção de Deus iniciamos nossos brabalhos.
Não há _expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento nQ
2

740, de 1983, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi-

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n9 742, de
1983, do Senado~: _Itamar Franco, solicitando tenham
tramitação conjunta -o Projeto de Le_i da Câmara nQ 50,
de 1982 (nº 2.056/79, na Casa de Origem), que altera o§
2<;> do art. 389 _da .Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, -de 19 de maio de
1943 e o Projeto de Lei do Senado nQ 116, de 1980, de autoda do Senado-r Nelson Carneiro, que obriga a construção de ~reches ~os conjuntos habitacionais.

-mento Interno, o desarquivamentO do Projeto de
Lei do Senado n'? 24, de 1980, de autoria do Senador
Fninco Montoro, estãbelecendo que a ordem de
preferêilCia para a- cOncessão da pensão civil será
também aplicada à pensão militar.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1982 (nQ 5.851/82, na Cãsa de origem), de
iniciã.tiva 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, tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob nos 273 e 274, de
1983. das Comissões:
-de Agricultura; e
- de Finanças.

Em votação o rquerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR ..

PRESID~NTE

(Lenoir Vargas) -item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
742, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da
Câmara n~' 50, de 1982 (n~' 2.056/79, na Casa de origem), que altera o § 2<;> do Art. 389 da Consolidação
das Leis do_ Trabalho, Aprovada pelo Decreto-Lei
n"' 5.452, de 19 de maio de 1943 e o Projeto de Lei do

Senado n9 116, de 1980, de autoria dQ Senador Nel-

son Carneiro, que obriga a construção de creches
nos conjuntos habitacionais.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa,)
Aprovado.

Aprovado o requerimento a Presidência fará cumprir
a deliberação do Plenário.
- -O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -
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It~m 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n979, de 1982 (n<? 5.851/82, na Casa de origem), de iniciativã do Sefihor Presidente da República, que autoriza a doação ao Estado de Goiás,
do imóvel que mencíona, situado no Município de
Pedro Aft;:~nso, ·naquele Estado, tendo

PARECERES FAVORÃ VEIS, Sob n•s. 273 e
274, de 1983, das Comissões;
-de Agricultura; e
-de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutHo, declaro-a encerrada.
Em votação.
os-srs. senadores- que o ãprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção
E o seguinte o projetO àprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N"' 79, de 1982
(N"' 5.851/82, na Casa -de oiigem)
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DARE·
PúBLICA
Autoriza a doação ao Estado de Goiás do imóvel
que menciona, situado no Município de Pedro Afonso, naquele Estado ..
O Congfesso Nacional decreta:
Art. I"' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doação, ao Estado de Goiás, o imóvel constituido por um terreno, com ârea de 87.088.951,00 m 2 (oitenta e sete milhões, oitenta e oito mil, novecentos e um me-tros quadrados) e benfeitorias, situado no MunicípiO de
Pedro Afonso naquele Estado.
Art. 2"' O imóvel a que se refere o art. -lY desta lel
destina-se à implantação, pelo dOnatário, de projetas integrantes do Plano de Ação do Governo do Estado de
Goiás.
Art. 3_<;> A doação_ efetuar-se-á ffieêlíanie conirãiO, a-ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio
da União, tornando-se nula e com reversão do imóvel,
sem direito o donatário a qualquer indenizaçào, inclusive por benfeitorias realizadas, se a este for dada destinação diversa da prevista no artfgO antúlOI- o-u se ocorrer inadimplemento de cláusulã contraiU:iJ~
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em cOntráriO.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- EStá esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao rlobre Senadof-Lourival Baptis-

ta.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sf-~ Pi-esid.ênte, Srs. Senado~

res:A pretexto de demissões que estariam ocorrendo na
VASP, renova-se, mais uma vez, a celeuma em torno da

privatização dessa empresa aérea que, dentro em breve,
deverá comemorar 50 anos de funcionamento.
Neste sentido, anunciam os jornais que um empresário, presidente de conhecida companhia vinculada aos
transportes rodoviários, estaria interessado em adquirir
o controle acionário da VASP, na hipótese em que o Gove:rno paulista se resolvesse a privatizá-la.
-ocorre, porém, que a VASP jamais esteve à venda. O
Estado de São. Paulo investiu bilhões de cruzeiros nessa
sua magnífica empresa, cujas origens remontam à figura
inesquecível de Armando Sa!les de Oliveira.
A VASP se expandiu num ritmo paralelo ao próprio
dmenvolvimento do Estado, adquirindo- uma excepcional experiência no que tange âs exigencias tecnológiC:iS e
às peculiaridades dos transportes aéreos.
Sua frota cresceu, e o seu pessoal- reconhecidamente
eficiente e altan1ente capacitado- conquistou, nestes últimos anos, a confiança de todos os brasileiros.
Oigulho dos paulistas e do Brasil, a VASP, apesar dos
obstácu_los gerados pela crise ec rnõmico-f,nanceira que
o País atrave_Ssa, poderá ter sofrido o impacto de: possíveis erros administrativos, em gestões menos austeras,
mas, em nenhuma fase de sua história, se cogitou de
vendê--la ou privatizá-la.
Ao contrário, as declarações do Governador do EstadÕ-, Franco Montoro, e do Secretário dos Transportes de
São Paulo, Horácio Ortiz, tranqUi1izaram a opinião
pública, em São Paulo, reafirmando, ambos, que a
VASP.. "não está à venda".
A VASP, que se transfor~ou num património inalienável de São Paulo, é uma empresa. sólida que tem prestado os mais assinalados serviços ao desenvolvimento
nacional.
Além disso, logrou reunir equipes técnicas e profissionais que possibilitaram à empresa atingir padrões de eficiência e segurança semelhantes às melhores companhias
de transportes aêreos do mundo.
Não teria- selltido, nem se justificaria, em hipótese alguma, privatizá-la, como se alegou, a pretexto de corrigir
possíveis abusos ou equívocos facilmente COrrigíveis.
Já em agosto de 1977, precisamente no dia 29, teci
considerações sobre os rumores que, então,"circulavam a
respeito do assunto, assim concluindo:
- "Cp.mpre-m-e, pois, em razão das notícias reiteradamente veiculadas1 dírigir às autoridades respoilSãvelS -o
apelo para que não cedam, a quaisquer pretextos, às arremetidas contra uma empresa das tradições da VASP, e
qu~ a ela se dêem condições para que continue progredindo, se expandindo e se aperfeiçoando para o bem da
aviação brasileira e dos usuários, o que corresponderá,
ainda, ao_interesse nacional, pois ela é um patrimônio de
que muito se orgulha o Brasil e, especialmente, os que se
ultilizam de__seus excelentes serviços".
Volto, assim, a tratar do problema, quando, novamente, se propalam, sem qualquer fundamento, notícias a
respeito clã privatização da VASP- empresa que todos
desejamos__ _ver cada vez mf;lis poderosa e aperfeiçoada.
(Muito bem! Palmas.)

O SR:-PRESlDENTE (Lenoir Vargas) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para
a sessão ordinária- de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, -em tufná único: da redação final (ofeiecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 724, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 161, de 1981, que a,utoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agrope- cuãúa Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda.,
área de 33.000 ha (trinta e três mil hectares), no Estado
de Rondôni8., para implantação de projeto de.bovinocultura.

2
Discu.ssãQ, em turno único, da redação final (o'erecida
pela Com.lsSão ele Redação em seu Parecer n• 726, de
1983), do ProjetO de Resolução n"' 74, de 1983,que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienara Empresa
Maisa-Moju Agro industrial S. A., uma área de terras devolutas do Estado, com aproximadamente 30.000 ha
(trinta mil hectares).

3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela- Comissão de Redação em s"u Parecer n\' 727, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 77,_de 1983, que suspendé a execução do art. 211 da Lei n"'.J.333, de 25 de dezembro de 1977, do Município de Sertãozinho, no Estado de São Paulo.
4
Discussão, em turno único, da redaÇão final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 728, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 86, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Estado de
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crêdito no
valor de CrS 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento
e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros e
quarenta e sete centavos).

5
Discussão, em turno único, da redação finá.! (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 729, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 87, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros).

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 40 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO- PELO SR.
LUIZ VIANA NA SESSÃO DE 17-8-83 E QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia o se-guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em verdade, não vou fazer um discurso - vou continuar um discurso que aqui proferi, inserindo algumas
observações sobre as nossas sucessões presidenciais e,
sobretudo, as danosas conseqüências que advieram das
lutas políticas em torno das sucessões. Faço-o com pro·
funda convicção quanto aos males, aos velhos males
oriundos da casa dividida. Dela já nos falam as Escrituras, e não há quem ignore o que representa uma casa dividida, maxime num momento em que mais deveríamos
ter a certeza de que tudo deve-se unir para sustentar a
casa ameaçada. Quem saberá o que acontecerá ao Brasil
desunido? Até porque, se houve uma hora, um momento
em que o Brasil de N arte a Sul sinta e reclame uma união
de forças, para vencermos a grave crise que atravessa· mos, é este que vivemos. Divididos como--e-stamos ninguém evita!â, mais dia ou menos dia, o naufrágiO- não
digo dos homens, não digo dos partidos - digo das instituições, do sistema de vida, que é o das nossas concepções.
Não se pense ser idéia nascida na hora atual, ou de
eventualidade política trazida pela situação em que se
encontra o Brasil com uma inflação galopante, e outra
ainda maior de candidatos.
Lembrando a grande figura de Milton Campos, pode-rei dizer qiie não tomo as idéias da minha posição, mas a
posição das minhas idéias. Realme i te, Sr, Presidente, e
peço licença para lembrá~lo, jã em 1968 _-hã 15 anos,
portanto. -levantava eu, corno Governador do Estado
da Bahia, a bandeira da pacificação nacional. E, em en·
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trevista ao jornalista Carlos Chagas, então representante
de O Globo, dizia~lhe eu, respondendo à pergunta que
me fizeram sobre o que era a pacificação;. "Po_r enquanto, (respondi) apenas uma sugestão. Uma colaboração_
política que entendo de meu dever levar ao Presid~te e
às forças partidârias. Diante do atual quadro de radicalizações e crises- pois a. FRENTE AMPLA (era a grande
força que surgia na Oposição naquele tempo) joga prlmordialmente na crise - entendo qUe cabe aos políticos
a busca de soluções políticas. A ARENA e o MDB têm
não apenas condições, mas tRmbéin o dever de se unirem
para a preservação de objetivos e metas comuns. A estabilidade das instituições e do regime é uma dessas metas.
Vemos, hoje, a ARENA amplamente majoritária em
todo o Pafs. Pacfficação não quer dizer, portanto, a busca de maioria pela situação, uma vez que _a maioria jâ e
amplamente situacionista. Acontece que o MDB, diante
da crescente radicalização d t Frente Ampla, torna-se
cada vez mais iriiPI-ensado por ela, e a partir de determinada época, meses alrás, insensivelmente-, -seus membros
estão sendo empurrados no sentido dos radicais. Estão
ficando sem alternativas, sem o"pções. Com isso, a ARENA é obrigada a uma ação igUal~ e enl"Sentiao COrifrârio,
bem como todos os demais setores e áreas revolucionárias.
Nínguérh sabe o que poderá advir da radicalização
crescente, mas boa coisa não será. Ao final de tudo, terão sofrido as instituições democrâticãs. Devemos cuidar
daquela ..plantinha tenra" de que falava Otávio Mangabeira."
Não preciso dizer que a pacificação não se fez, pois a
boa vontade e a compreensão do Presidente Costa e Silva esbarrou no muro de intransponíveis reivindicações
da oposição~ Hoje, Sr. Presidente, volvidos 15 anos, tenho _o direito de perguntar - terá sido melhor para o
Brasil? Terá sidp melhor para a ''plantinha tenra" do Sr.
Otávio Mangabeira? Não o creio.
Feita essa introdução, desejo voltar aos rumos .do meu
discurso anterior, e ex:aminai-ei agora sucessão do Sr.
Washington Luís, que, obstinado na idéia de ser sucedido pelo Sr. Júlio Prestes, atirou o País na Revolução de
1930. O episódio é tão recente que dispensa pormenores.
Não se pode, porém, esquecer que da teimosia do Sr.
Washington Luís nasceu o pacto firmad_o entre os situacionismos de Minas e São Paulo, como revide à imposição do Catete. Invoco aqui o depoimento de João Neves da Fontoura, um dos grandes e brilhantes artífices
daquele pacto~."Meu tenaz esforço_- escreveu o Sr.
João Neves- concentrou-se, pois, em afeiçoar as coisas
de modo a tornar ineVitável a candidatura rio-grandense.
O resultado favorável proveio da pressão dos acontecimentos e da auto-suficiência presidencial". Ao que aduz
que o .Sr. Washington Luís,_. "dispunha de múltiplas
forças e formas e fórmulas para ganhar a partida e frustrar o advento da Aliança Liberal. Seu orgulho, sua teimosia, sua intransigência, sua concepção imperial do poder não admitiam, porêm, solução para o problema sucessório fora do Sr. Júlio Prestes". O resultado dessa atitude, já o registrou a História, foi a ReVolução de 1930.
Não esqueçamos, porêm, que a obstinação do Sr.
Washington Luís ocorria justamente quando o Sr. Antonio Carlos, candidato natural da velha polftica do. "café
com leite", desencarnava de suas ambições para permitir
que se abrisse o caminho da vitória da Aliança Liberal.
Pensa a1guém que o Presidente Washington Luís não
tinha bons motivos para acreditar na vitória? Dezessete
governadores o apoiavam, ao tempo em que dispunha de
ampla maioria parlamentar. Entretanto, nada mais perigoso nas avaliações politicas do que essa confiança nas
forças oficiais. Como dizem os hispânicos- No hay adversaria chico ..• Todo adversário deve s_er_ considerado
grande e perigoso. Washington Lufs, por formação, era
incapaz dessa visão. OutrOs; Cntrefilrito, a tiveram dentre
os seus amigos, tanto visível que a Nação queria mudar.
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Ao Sr. Antonio CarlOs atribuiu-se a famosa frase:
"Façamos a revolução antes que o povo a faça". E eu
pergunto: se hoje a repetisse, estaria porbentura cometc;:ndo um dislate? Mas retomemos o fio da meada. Entre
os amigos do Presidente estava o Sr. Otávio Mangabeira,
que por várias vezes insistiu para- que se buscasse um
candidato de conciliação. Seria, talvez, o que hoje e-stão
chamando o candidato de consenso. O Presidente, nq entanto, pusera o pé na parede e ninguém o afastaria da
candidatura Júlio Prestes. Certa vez, como Mangabeira
insistiSse, o Presidente redargUiu-lhe;. "Dr. Mangabeira,
não se preocupe, todos os caminhos levam a Roma".
Não demorou muito que ambos se encontrassem no
6xílio, e Mangabeira lembrasse ao obstinado Presidente:
+"O senhor tinha razão, todos os caminhos levam a Roma".
Infelizmente, para mim, Sr. Presidente, sou_dos que
bem sei que nem todos os caminhos levam a Roma, pois
jâ trilhei os que me levaram a padecer oito anos de Estado Novo.
, A vcrdade __é que Manga beira, com a acuidade política
que lhe era própria, compreendera que da Primeira Repúblíca já brotara o divórcio entfe a elite dirigente e a
Nação; falavam línguas diferentes.
Será preciso lembrar as conseqUências advindas ao
Brasil daquele desentendimento da classe política? Além
de 1930, experimentaríamos o Movimento Constitucionalista de 1932, -no qual vimos sacrificados milhares e
milhares dejo~ens idealistas de São Paulo. Mas, não fi_caria aí a coroã de espinhos. Teríamos 1935, síinb<?_lo da
braVUra e do Sicrifício de militares. E, por fim, terfamos
a noite descida em 1937. E não quero deixar de registrar
a _fras_e que o Sr. Francisco Campos diria nesse ano, que
a Nação estava cansada.
Dentro dos rumos que me tracei para escorvar a memória dos esquecidos dos amargos frutos das lutas sucessóxias, não posso passar por cima de 1937. Não importa
sãber·se o Presidente Vargas -pensava ou não em dar um
golpe. O inconteste, a meu ver, é que este somente se tornou possível pela luta entre os Srs. José Américo e Armando Sales de Oliveira. Conta o Sr. Paulo Pinheiro
Chagas, que tanto honrou o Parlamento brasileiro,
como um dos nossOs mais brilhantes tribunos, que Benedito Valadares bem cedo pressentira maus propósitos no
Presidente Vargas, motivo por que promovera um entendimento entre os políticos mineiros. Tendo confidenciado certa feita~. "Se necessário, faremos de Minas uma
nova Catalunhan. Não creio que tivesse gás para tanto;
ficaria no que então se chamou a guampada de boi manso, mas que obrigou Vargas, na ocasião, a autorizá-lo a
coordenar a candidatura José Américo, logo aceita pela
grande maioria do PSD. A ela logo se opôs, porém, a
candidatura do Governador Armando Sales, que cometeu o erro de deixar o Governo dando oportunidade a
que Vargas o derrotasse na Assembléia Legislativa com a
eleição do Sr. Cardoso de MeiQ Neto, c:_ fizesse de São
Paulo uma das suas trincheiras. Nesse dia Sales estava
derrotado, e a fogueira acesa para iluminar os caminhos
do golpe de 37.
Volto aqui ao Sr. Mangabeira, que ainda uma vez viu
longe as conseqUências da luta. Vi-o procurar o Sr. Agamenon Magalh~es para fazer~Ihe um apelo em favor de
um candidato de conciliação, sOb pena de Getúlio Vargas destruir as instituições. Diz-se que ao fim, quando
conquistado o apoio do Ministro Outra, que se inquietara com o tom da campanha, esboçara-se um entendimento para a retirada das duas candidaturas - elas já haviam, porém, dado seu fruto: o Estado Novo, que por
lOngos oito anos conservaria o Brasil sob a Ditadura.
Lembro-me bem, Sr. Presidente, era no velho Tiradentes, havia a Bancada da Imprensa, e entre ela e as bancaw
das, estâ aqui um dos seus mais ilustres freqaentadores,
o-Senador Virgílio Távora, estava a Bancada dos Deputados. Mangabeira sentava-se ali, quando chegou o Sr.
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Deputado Agamenon Magalhães. Octávio Mangabeira
chamou-o e fazendo_-o curvar-se um pouco, para lhe falar ao ouvido, disse, num je~to que era muito seu; ...Dr.
Agamenon, qualquer candidato serve, qualquer, contanto que seja um". E nesse mOme"nto hâ uma coirlCidência,
passava ali, nessa terra de hinguém, o Sr. Juscelino Kubitschek, então modesto Deputado de_Minas, naquela
ocasião. E o Sr. Mangabeira, sem saber que fazia uma
profecia, disse para o Sr. Agamenon... .. Olhe, até o Juscelino Serve." A luta continuou e veio o golpe de 37.
Com a queda de Vargas, mais tarde, em outubro de
19-:l-5, teríamos o confronto entre as ca_ndidaturas do Brigadeiro Eduardo Gomes, cuja vitória se acreditava inevitável, e__a do General Outra, eleito pelo PDS e os remanesc_enÍ.es do Estado Novo. Embora breve, a luta fora áspera, ponteada por uma campanha de descrédito contra
o Sr. Eurico Outra, cuja aguda inteligência política o
País ainda desconhecia. Sem dúvida, era o clima propício para novas lutas, motins, ou insurreições. Outra, entretanto, sabia qUe somente a paz é frutuosa. Cont ru o
Sr. Vitoririo Freire que, ao organizar o MinistériO, Outra
logo cuidara de consultar o Brigadeiro Eduardo Gomes,
para que o Ministério da Aeronáutica, aquele a que, naturalm~n_te, era mais sensível o Brigadeiro, viesse a ser
ocupado por alguém que não provocasse maiof reação.
Permaneceu assim o Ministro Trompowski. Mas, não
cóntehte, com tal demonstração de paz, desejou colocar
no Gabinete Militar um oficial amigo de Eduardo Gomes, que sugeriu o nome do oficial Pedro Paulo Pessoa,
que permaneceu no Gabinete até o run do Governo.
Bem cedo- o Presidente Outra aplainara os caminhos
que levariam ao acordo com a UDN, cujo Diretório,
apesar da divergência de muitos- e lembro aqui os no~
mes de Vírgilio de Melo Franco, José Américo, Carlos
Lacerda e Adauto Lúcio Cardoso, para citar apenas alguns- aceitou a fórmula de Otávio Mangabeira, segundo a qual os membros da UDN podiam aceitar postos
no MiniStério, eiiibora o Partido, oficialmente, não par~
ticipaSse do Governo. Cresceu a_ssim a árvore da paz e
sob ela, durante cinco anos, tivemos o tranqUilo Governo do Presidente Outra, modelo de equilíbrio e tolerância. Pergunto: não terá sido um bem para o Brasíl aquele
período de paz?
A política, no entanto, é caprichosa. O mesmo homem
que afagara o acordo politico, iria recusar-Se a promover
uma sucessão presidencial marcada pela concórdia. Nesse sentido, tenho como primeiro passo o afastamento da
candidatura Nereu Ramos. Por todos os títulos políticos
e ãtributos pessoais, Nereu Ramos seria o candidato natural e incontestado do PSD. Desconheço os motivos peJos quais Outra dele se de_scartou, abrindo um vácuo,
que seria fatal. Na verdade, sobretudo da área governamental, nenhum poUtico preteria Nereu Ramos, que vinha de 1930, e servira ao País com impecável correção,
granjeando inclusive o respeito e a admiração dos adversários.
Algum dia se saberão as razões que levaram ao afastamento da candidatura Nereu Ramos. Na ocasião, uma
das versões assegurava que pessoas da intimidade do
Presidente já mais haviam perdoado Nereu da redução
do mandato presidencial, de seis para cinco anos, como
o fez a Constituição de 1946, com a concordância do
próprio presidente Outra. O certo é que esse veto à candidatura Nereu abriu as portas ao regresso do exilado de
I tu.
Hoje podemos ver quanta razão assistia ao Sr. Artur
Bernardes quando declarou ao Sr. Mangabeira - conforme já referi em outra oportunidade-:- que seria o último presidente a governar dentro da lei.
Ninguém ignora que o Presidente Outra sugeriu à
UDN cinco nomes mineiros. Minas passava a ser assim
uma pepineira de candidatos, entre os quais, embora evite fazer juiz...o:>. temerários, QS de maior estatura poUtica
eram os Srs. Bias Fortes e Carlos Luz. A verdade é que
essa safra de candidatos mineiros irritou fundamente a
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UDN, que, em Minas, tinha inclusive o nome do seu
ilustre Governador Milton Campos. Desse modo, a su~
cessão fazia desmoronar tudo quanto se fiara pacientemente para dar tranqailidade ao Brasil. Separados a
UDN e o PSD, aquela com a candidatura Eduardo Go~
mes, este com a do Sr. Cristiano Machado, cuja vida
pública ainda não o credenciara para a suprema magistratura, logo surgiu o Sr. Getúlio Vargas, que, segundo
os testemunhos da época, não somente aceitaria o nome
do Sr. Nereu Ramos, como jamais se aventUraria a enfrentar candidato que reunisse o apoio daqueles dois
partidos. A divisão levou o Sr. Adernar de Barros tambem a botar água no moinho do PTB.
Resultado imediato foi a fácil eleição do Sr. Getúlio
Vargas. Não devemos, porém, confundir a vitórfa cOm a
paz, e esta não baixaria sobre o Brasil nos anos que se seguiram à eleição de Getúlio Vargas.
Tudo isso prova, Sr. Presidente, que como benl- dizia
Campos Sales, e aqui lembrei há algum tempo, a sucessão presidencial é o eixo da políticil. brasileira. Nada é
mais importante. E por Isso mesmo-tem de ser considerada sem outra preocupação que não seja O Fafs. Sempre
que se saiu desse rumo, fosse pelas próprias circunstâncias da política, fosse pOr motivos pessoais, construíramse caminhos de intranqiiifidade.
· Ficara o fogo de monturo decorrente da campanha
eleitoral. O Brasil leve eil.tào- um dos mais agitados Pàfodos após a Revolução de 1930, encefraâo dramaticamente com o gesto do Presidente Vargas que, em meio à -solidão a que o levara a Presidência da República; emocionaria o Pais pondo fim à própria existência. Estou dispensado de dizer do traumatismo que varreu o Brasil de
Norte a Sul. E. que,' ail'ida uma vez, da campanha pela sucessão presídencial não surgira apenas uma palavra para
o vocabulário político - a cristianiZação: fiCava o sacrifíciõ do Sr. Gefúlio Vargas. Como Sempre ocõirC~ ficara algo mais, e o País, de 1950 a 1954, debateu-se nu11J.a
continuada luta parlamentar sob a extraordináriã lide-rança do Deputado Carlos Lacerda. Luta que desaguou
no suicídio do Presidente Vargas.
Para comprovar a tese que tenho sustentado sobre a
conveniênciã do consens-o nacional em torno de um candidato à Presidência da RepúbliCa, i:tâo sf:ria neCessário
prosseguir, df: tal modo os fatos são evidentes. Infelizmente, porém, parece acontecer com alguns dos responsãveis pela política do Pã.ís aquilo que dizem haver ocor~
rido com os Bourbons após a queda de Napo"JCãO --=..
tudo haviam esquecido e nada haviam aprendido.
Tendo o Sr. Café Fillio assumido a Presidência, dir-seia possível uma trégua em torno da sucessão. Contudo,
como tão freqiJente, tanto a UDN quanto o PSD cntavam convictos de uma próX.irila vitória eleitoral. No PSD
- jâ morto o Sr. Agamenon Magalhães~ candidato natural- surgiu o Sr.Juscelino Kubitschek, quenehum conselho ou advertência- afastou da luta. Na UDN
_aprestava-se o Sr. Juarez Távora.
Antes, porém, de se chegar a esse confronto, algumas
c-ousas aconteceram e não devem ser omitidaS. No PSD
. era notória a existência de uma dissidência, e o Sr. Etelvina Lins, antes mes:i:no do trágico 24 de agosto, trabalhara no sentido de qm candidato de união nacional, ide' ia que sustentava mesmo ãpós a morte de Getúlio Vargas. Chegara mesmo a sugerir ao Sr. Jus-celino Kubitschek a indicação -de três nomes à convenção do PSD: o
próprio Juscelino, Lucas Lopes e Gustavo Capanema.
Os dois últimos desistiram expressamente da indicação~
Também não deve ser esquecido que, havendo Juarez
Távora desistido da candidatura, o nome do Sr. Etelvino
Uns despontara como um nome capaz de se tornar um
virtual candidato de conciliação, dada a densidade das
forças anti-juscelinístiCas dentro do PSD. Foi, porém,
uma rosa de Malherbe. Do mesmo modo que falharam
as articulações em torno do Sr. Carlos Luz. Sem demora,
Juarez Távora retomoU a candidatura, e a idéia de união
nacional se desfez como bolha de sabão.
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Restava, porém, o problema dos vice-presidentes. E,
ainda uma vez, como acontecera em outras .oportunidades, nele iria se decidir virtualmente os destinos da
eleição. O Presidente Café Filho desejava fosse o Sr. Munhoz da Rocha o Companheiro de Távora, ao --que se
opôs Cirlos Lacerda, tornando-a impossíveL Acreditase que, ressentido,- Café Filho recolheu as velas - era a
derrota de TáVora. Enquanto iss9, -Juscelino, pronto a
pagar ·alto preço pelo apoio do PTB, inclinou~se para
João Goulart como companheiro de chapa -era a vitória do governador de Minas, que vencera todos_os obs~
táculos, inclusive a mã vontade do Sr. Benedito Valada~

res.
Uma nova e áspera luta íria girar em torno da sucessão presidei1Cí3.1- e não custava pressentir-se a existên~
cia do clima do qual surgiriam Jacareacanga e Aragarças, do_ mesmo modo que levara ao impedimento do
Sr. Café Filho e à deposição dO "Sr: Carlos Luz, QUe tive~
ra de homiziar~se a bordo do Tamandaré. Na verdade, a
Nação dividira-se entre três candidaturas- a do Sr. Jus~
celino, que alcançou 36% dos votos; do Sr. Juarez Távo~
ra, que obteve 30%; do Sr. Adem ar de Barros, a quem tocaram 20%.
Poder~se~ia esperar a paz, diante de uma casa de tal
modo dividida?
Não custava advinhar ter o Br~sil entrado em novo
periodo de agitação, do qual a primeira demonstração
foi o levante de Aragarças. Felizmente, mais inclinado a
apagar os incêndios do que alimentá-los, o Pi'eSidente
Juscelino esgotaria o seu mandato entre lutas, que -enfrentou com habilidade, mas nem por isSo evitando que
o País desconhecesse a fecunda benemerência da paz.
Por mais que deseje ser breve, não posso omitir a dis~
puta entre os Srs. Jânio QuadroS-e Teixêíra Lott, e que
resultara no fato de haver a UDN, negado ao Sr. Juracy
Magalhães o apoio que lhe devia. A luta, entretanto, não
- se esgotaria com a esmagadora vitória cfo primeirO,- pois
faltava~ lhe evidentemente o apoio parlamentar, que o levaria, em pouco mais de seis meses, a renunciar à Presi-dência da República. Era o balanço final de mais uma
campanha em torno da Presidência da República.
Seguir-se-ia o infeliz governo do Sr. João Goulart, cujo
término seria marcado pela revolução de 1964.
Ora, Srs. Senadores, quandõ-observo--a fogueírã--que
ameaça o Brasil, cada dia pondo-se mais lenha, tenho o
direito do perguntar se estou cego, ou se são os outros
que-if:imaffi em -não Ver. PrinCfp3.Iintmte em mCiO à terrívd crise que nos lacera, não entendo não se fazer imenso
esforço em busca de um entendimento. Lembro-me,
aliás, cjue, ao ser lançada a candidatura jú(io Prestes, o
Sr. João Neves perguntava, na Câmara dos Deputados,
se não sabia o governo, o governo do Sr. Washington
Luís, então a braços com a estabilização da moeda, "ser
a paz política, seguida da tranqUilidade pública, uma das
condições fundamentais para: a vitória de um plano de
es.t3.bilização". Não poderemos nós, diante de quanto es_tamOs vendo e sentindo, nós que vemos e sentimos as
aflições do povo, perguntar se não- terá chegado a hora
de alguma cousa que signifique 'o entendimento, a tré-gua, a conciliação, ou que melhor nome tenha?
Ultimamente, muito se tem falado _em con_se_nso, que
certamente terá de ser buscado inicialmente dentro do
PDS, o maior dos nossos partidos, para depois de esten~
- der, ou se buscar estender a outras agremiações ou seg_~
- -mentos da vida política.
Bem sei quanto divergem os conceitos em torno da
exata significação do consenso. Estou longe _de pensar
que possa significar uma reunião de dois ou mais partidos apoiando um candidato comum. francamente, no
clima atual, não acredito possível. Admito, porém, po·
dermos chegar a um candidato que, mesmo sem ser o
preferido de tod_os, possa ter o assentimento de todos,
pelo reconhecimento de ser alguém em condições de
exercer a Presidência. Isso, para mim, é o consenso. O

1~83

que, no entanto, não passa na minha cabeça, talvez por
encanecida, é que haja grupos políticos mesmo- dentro
dos partidos, que se submetam a apenas contribuírem
para a _ii-elhi Ônde serão queimados. Na p<Jlítica iss-o, a
meu vef; não existe. E daí a necessidadedetmenso traba·
lho político para alcançarmos a paz, a tranqüilidade, a
confiança, diria mesmo a esperança que desapareceram
dos nossos horizonies.
O Sr.. João Calmon- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - Pois não, com muito prazer,
nobre Senador João Calmon.
O Sr•. João Calmon- Permita-me "interromper a- sua
lúcida -análise sobre o ..

O SR. LUIZ VIANA -

Eu é que agradeço a V. Ex'

O Sr._ João Calmou- .•.problema da sucessão presi·
dencial, para fazer uma râpida observação: eu não faço
nenhuma distinção entre paisanos e militares. Pareceme. entretanto, eminente Senador Luiz Viana, que, nos
últimos 19 anos, a sucessão presidencial se estã transformando no Brasil, numa "ação~entre--amigos", entre amigos fardados, até mesmo com a fixação do número de estrelas necessárias (quatro) para que o candidato seja eleito Presidente da República. Eu falo com a isenção de
quem é reservista de segurida categoria e recebeu a Or- dem do Mérito Militar no grau de Grande Oficial, o diploma Honoris Causa da Escola Superior de Gue-In. V.
Ex~ salientou há pouco que está havendo no Brasil, nes·
-tes -últimos rii.eses, além da inflação na área financeira,
uma inflação de candidatos. Hoje, abrimos os jornais, o
Correio Braziliense, por exemplo, e vimos o lançamento
ou relançamento -de um novo candidato militar- o eminente General OCtávio Medeiros. Esse relançamento fo!
feito pelo General Newton Cruz, novo Comandante Militar do Planalto. Eu tenho a impressão de que numa
hora grave da nacionaHdade, como a que V. Ex~ está fo·
calizando com tanta propriedade, nós deveríamos interrOmper essa "ação-entre-3.níígos" fa"rdados; ou da ativa
ou da reservá. Eu leio apenas três ou quatro linhas do
pronunciamento do General Cruz que, a certa itltura,
afirma o seguinte; em relação ao a tua! Chefe do Servíço
Nacional -"de Informações:
"...,.... Vejo~o entre os grandes, recordando os pequenos; vejo-o entre os pequenos, esquecido dos
grandes. Eu vi o cidadão. Vi o companheiro e o chefe, vi o amigo e o irmão. Vida feita de coerência, a
marcar a coerêtrcia de uma vida. Eu vejo o homem
público, eu vejo o estadista. Merecem-no o SNl e o
Brasil."
A propósíto desta promoção a estadista, eu devo evo~
cár as palavras imortais de Disraeli, que costumava dizer: "A diferença entre político comum e o estadista é
que o político comum só pensa na próxima eleição, enquanto o estadista só pensa na próXima geração". Creio
que esse retrato de estadista não deve sair jamais das
nossas mentes. (Palmas.)
O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex~ Estou cer~
to de que pelo menos uma ponderável parte desta Casa,
senão toda, __ também acredita que o Brasil esteja a reclamar um estadista, seja ele fardado ou civil. O que devemos ê ter alguém que, pelas suas virtudes, pela sua capacidade política - que é justamente o traço que está omítido naquela declaração do General Cruz, não sei se propositalmente, mas ele que atribuiu tantas_virtudes aoGe~- neral Medeiros, inclusive a de estadista, não tem uma palavra paia o homem político- o que precisamos é escolher um Presidente político para governar com os polítiços. (Palq~as.}
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - -Com muito prazer e muita
honra.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• está a terminar uma
magnífica exposição histórica que faz jus a sua bri111anTe

es-

inteligência, ao seu talento, a sua cultura, inclusive de
critor dado à pesquisa deste gênero. V, Ex• faz um trabalho muito brilhante a resPeito das vãrias sucessões presi-

Para esta, é de justiça reconhecê-fO~-- PrOclamá~ lo, o
Presidente João Figueiredo, certamente vencendo a opo~
siÇão dos que imagii1.am vantagens das lutas e dissenções,
tem dado passos importantes, possivelmente decisivos
para o futuro _do Brasil. Há que continuá~los com a im~
peSSO-alidade do estadista. Há dias, segundo os jornais,
Sua Excelência pedia que Deus o- inspirasse, o que bem
__ mostra a altura em q_l!e compreende deve estar o proble~
ma.

denciais ao longo da República. Mas, o que me parece- Quiri:iê anos se passaram, Sr. Presfdente, depois que
e nesse sentido é- que gostaríã" de interferíf no discurso de__
sugeri aO Presidente Costa e Silva uma conciliação. Es~
V. Ex' - é que a democracia, nobre Senador Luiz Viatou certo, porém, de que os fatos que asSinalam ãs -suces~
na, não é um regime de consenso; pelo contrário, é um
sões presidenciais no Brasil,- o eixo da nossa vida poli~
regime de conflito, dentro da s_ociedade, entre partidos,
tica, conforme disse Campos Sales, - não contribuem
entre homens públicos e suas idéias. A julgar pelo que es~
para que deVa mUdar de rumo. Pelo qontrário, Sr. Pn!si~
cutei de V. Ex~. em todas as sucessões presidenciais nós
dente, com os problemas que angustiam hoje o BrasH,
deveríamos ter chegado a um entendimento em torno,
abalando estruturas políticas, sociais e econôm.iCas, só possivelmente, de um candidato único à Presidência da
VejO motivos para _considerar patriótico não semearmos
República, para evitar certas crises instituciOnais que, in~
~ ventos da dis.córdia e da luta em torno da s_ucessào
felizmente, nos atingiram durante toda a História repre.<;idencial, e faço voros para que consiga o Presidente
publicana. Para concluir, eu diria a V. Ex~ que, ao ver do
Figueiredo fazê-la desaguar no consenso da opinião na~
PMDB, a única saída para se acabar com essa "ação~
cional, hoje tão inquieta e temerosa.
entre~amigos" a que se referiu, com muitã propriedade,
Era o que tinha a diZer. (Müito bem! Palrrias. O ora~
o Senador João Calmon, do PDS do Espírito Santo, que
dor é cumprlm"enta-do.)
tem caracterizado as sucessões presidenciais de 1964 até
hoje, é evidentemente devolver ao povo a escolha de Pre- DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
sidente da República, restabelecer as eleições diretãs
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 17-8-83
para que, através delas, de um grande debate nacional,
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
nós possamos solucionar a crise económica e social em
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
que nos encontramos. Aí, como sabe V. Ex~, nós teremos
cada partido com seu candidato defendendo sua plata~
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
forma e o povo serão grandejuiz.Agora, para dar maior
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
importância e representatiVláade aos resultados das
Srs.
Senadores:
eleições diretas para Presidente da República, e inclusive
Não poderia, na qualidade de Lide r do PM D B, deixar
para governadores de Est_adQs__ e pre~eitos, nós- podería~
de comparecer a esta tribuna para comprir um dever inmos adotar o principio da maioria àbsoluta, isto é, só
declinável, qual seja o de repercutir neste Pleriárío as
seria eleito aquele que alcançasse metade dos votos, mais
gravíssimas denóncias que O Estado de S. Paulo, órgão
um, como ocorre hoje na França no sistema parlamenta~
dos
mais conceituados na imprensa nacional e interna~
rista que lá esta implantado, mas onde o Presidente da
--eíonal, vCm publicando a partir do dia i4 deste mêS. Não
República é eleito pelo povo.
me achava em Brasília na última segunda-feira e por isso
O SR •. LUIZ VIANA - E pela maioria absoluta. O
não pude abordar de imediato este assunto que vem
que desejaria acentuar é que eu não me oponho, pelo meprendendo a atenção, não só dos políticos, mas de todos
nos teoricamente, à luta, ao conflito, ao confronto parti~
os que compõem os demais setores óa sociedade brasilei~
-dãrio, ao confronto de candidatos, que é evidente, pró~
.ra.
prio e até peculiar à Democracia. Quer dizer, nos regi~
Mas, antes de mim, com a autoridade que todos lhe re~
mes não~democrãticos é que surgem os candidatos úni~
conhecemos, assomou a esta tribuna o Senador João
cos, os candidatos salvadores, os candidatos que cha~
Calmon, para, em primeira mão, falar sobre as denún~
mam carismáticos talvez, e que-muito raramente servem
cias de O Estado d~ S. Paulo. E S. Ex', depois de deter~se
ao País mais do que aos seUs interesses e aos interesses
- em torno da matéria, teve uma passagem no seu pronun~
dos seus amigos. Mas o que acho altamente inconvenien~
ciarriento que me paiece-da maior importância, quando
te, sobretudo num momento de crise, de crise grave
afirmou:
como a que atravessa o Brasil, é que nós mergulhemos
na radicalização de uma luta política, de uma luta em
- "Certa vez, no segundo semestre de 1964, tive a
torno da candidatura a Presidente da República e que
oportunidade de, como Deputado Federal, integrar
traga, realmente, problemas futuros da maior gravidade.
uma delegação que visitou a República Fe<teral da
Não precisaria relembrar, porque isso está aqui, todos
Alemanha. Naquela ocasião, percorri várias acade_~
nós conhecemos, todos nós somos políticos, somos milim_ias: poiítiéas que-existem naquele país com a finali_~
tantes, que o futuro Pr"esidente da República, ele c_orre o
dade de dar formação e garantir a renovação dos
risco de ser eleito tendo o ap-oio apenas de uma minoria
Quadros d~ líderes -nacionais. Achei ess~ iniciativa
parlamentar. Se_ os presidentes que ascendem com maio~
tão feliz que, ao regressar ao Brasil, apres_entei
ria parlamentar têm dificuldades para governar, pergun~
emenda ao Estatuto dos Partidos Políticos, que es~
taria ·a V. Ex' quais serão as dificuldades que um Presi~
Ú1-va sendo discutido, naquele momento, propondo
dente, no momento em que ascende à suprema magistra~
a criação, também no Brasil, de academias políticas
tura do País, poderá ter, não contando com o apoio de
com a mesma finalidade. Na Visita a uma dessas insuma sólida maio-ria parlamentar? São observações que,
--tituições, nã- Alemanha, aprendi uma lição ines~
estou certo, V. Ex• fará e sobre -elas -meditará.
quecfvel: o primeiro dever de um homem público é
Sr. Presidente, dizia eu que era preciso restabelecer in~
ficar em paz com a sua consciência; o segundo dever
clusive a esperança que desaparecera dos nossos hori~
de um homem público é defender os interesses do
zo-ntes.
seu país; o terceiro dever de um homem público é se~
guir
as diretrizi:s do seu partido político."
Nenhum trabalho será mais frutuoso para que, uni~
dos, acima dos partidos e das facções, possamos desfral~
Estas palavras são de um Senador da Bancada do PDS
dar sobre o Brasil uma bandeira sob a qual se possam
nesta Casa, de alto espírito público e, por isso mesmo, o
abrigar confiantes todos oS brasileiros, no clima da aber~
h~!J1enageio neste inStante, pela suã cor-agem de deb_a_te~,
tura democrática.
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no Senado,- com total independênCia os problemas de
alto interesse nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo O Estado de S.
Paulo, tudo girou em torno de negociações que visavam
a solucionar o problema do endividamento externo da
Polônia para com o Brasil. Nesse sentido, como cerne da
questão, enconüamos emissão de Notas- promissórias
pelo governo polonês, através do Banco estatal ou Handlowy, a partir de 1979, com vencimento a partir de
1981, a fãvor do Banco Central do Brasil'',
Objeto da emissão (segundo a d'enúncia e a .. Nota O fi~
cial"):- s·aore a qual falarei depois- "financiamento à
produção de carvão para compra, pelo Brasil, em troca
~e produtos de exportação brasileiros", notadamente o
minério de ferio.
"Forma de pagamento: no vencimento com a ressalva
aposta ao ·títulO: "o último domicílio sendo indicado nas
instruções de pagamento apenas quando o Banco Han~
dlowy displ!_Ser; nessa conta, no vencimento, dos fundos
apropriados mediante compensação".
Por aí jã se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o gene~
raso tratamento que o Governo bi-asileiro deu à dívida
polonesa para com o Brasil.
Mas o que -é mais grave, Sr: Presidente, Srs. Senadores, o que é estarrecedor, é que ·o Estado de S. Paulo,
com a sua alta_reponsabilidade, ao denunciar os fatos relacionadaos com a negociação da dívida da Polónia en~
volve nas negociações personalidades da mais alta categoria. Não só autoridades federais, como empresários e
ex~autoridades lígadas às atuais, inclusive do primeiro
escalão do Governo. Evidentemente, cabe~me, neste ins~
tante, nominar essas pessoas, para registro nos nossos
Anais:
São elas:
I -Delfim Netto - Desde a Embaixada em Paris
qUando José Flávio Pécora era diretor da COMEX~
PORT.
2- JQsé Flávio Pécot:a - Diretor e fundador da COMEXPOR_T__e do Grupo Pécora & Leal.
3 - Eduardo de Carvalho - Ex~Secretãrio-Geral do
Ministério da Fazenda e Presidente do BANESPA (Malu!).

4- Conselheiro Rubens Barbosa- Chefe do Depar~
tamento do CO~LESTE (ltamaraty).
5- Ministro Botafogo Gonçalves- Chefe da Asses~
soria Internacional da SEPLA N.

6- Ministro Vilú de Queiroz - Assessor do Minis~
tro Delfim e ex~chefe da Assessoria Internacional do Ministério da Fazenda.
7- Laura Barbosa Moreira- Ex~chefe das Assesso~
rias Internacionais do_s Ministérios da Indústria e do Co~
mércio e da Fazenda. Atualmente na COMEXPORT.
8- Benedito Moreira - Ex~Diretor da CACEX.
9- Carlos _Langoni.
10 --José Carlos Madeira Serrano- Diretor do Ban~
co. Central.
11- Marcelo Perrupato e Silva -Ministério dos
Transportes.
12 -Jayr Dezol~- Chefe do Departamento de Operações Internacionais do Banco Central.

13- Carlos Eduardo Freitas - Chefe do Departa~
menta ãe Operações Exte~nas do Banco Central.
14 ~Alberto Furugem - Departamento de Economia do Banco Central
-15- Augusto de Lima - PETROF.E'.RTIL (Subsi~
_diária da PETROBRÃS)
16- Maurício Cohen - INTERBRÃS (trading do
Go_verno)
Empresas e Empresários:
- COMEXPQJ3.T- Cia. de Comércio Exterior
Diretor:__ Arthui_ Goldlust_- Eleito Exportador do
Ano em 82
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-Grupo Pécora & Leal
-Grupo Financeiro CreditUin - Armando lealex-diretor do Grupo Pécora & Leal. A Ci-f:ditum está em
liquídação pelo Banco CentraL
-

Grupo Coroa/Ihástel -

Assistidos por Pécora &

Leal
- VicUnha S.A. Indústrias reunidas
-Castor de Andrade (Indústria do Jogo de Bicho) assistidos por Pécora & Leal.
Longe de mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aceitar
com verdadeiras in limine, acusações do EStado de São
Paulo. Sei o quanto vale a honOrabílidade dos homenspúblicos como a honra pessoal de cada cidadão que integra uma sociedade humana, e jamais em minha vida
atingi a quem quer que seja nesse delicado terreno de natureza moral, a não ser que tivesse comigo provas suficientes.
Mas o que acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
a esta altura, diante do que se lê no Estado de São Paulo,
o Senhor Presidente da República Aurcliano ChãV;;s não
tem outro caminho, neste instante, senão o de determinar a cada Ministério;-o-nde haja pessoas porve-ntui-a
apontadas nesse noticiário, a instauração imc!diata de
Comissões de Inquérito-Administratívo, para que,- afinal, a Nação possa ser esclarecida.
E, como é norma nO direito administrativo, duraii.te__os
inquéritos, todas as autoridades envolvidas nesse escândalo, pelo Estado de São Paulo, deveriam ser afastadas
de suas funções, Cncj_Uirito durasse o prazo das investigações.
O Sr. João Calmou -
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Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
-- nobre Senador.
O Sr. João Calmou- Nobre. Senador Humberto Lucena, inicialmente, desejo agradecer suas generosas refe- rências a este modesto Senador ...
O SR. HUMBE"TO LUCENA -

Não apoiado!

O Sr. João CalmOn- Eu acredito que as suas pala-

vras foram muito mais ditadas pela sua condição de velho e querido amigo do que pela condição de Líder do
PMDB. A propósito dos comentários_que V. Ex~ estâ tecendo neste momento, eu devo informar à Casa que; na
reunião de hoje da Comissão de Relações ExteriOres do
Senado, apresentei uma proposta de Convocação do diplomata Meira Penna, que era o embaixador do Brasil
em Varsóvia por ocasião da discussão dos acordos entre
a Polónia e o Brasil. Minha proposta foi aprovada por
unanimidade pelos repi-esentai-J.les-do ·pos, do PMDB e_
do PTB. O nobre Senador Nelson Carneiro fez uma su~
gestão adicional: no àiã:Clo depOimento do embaixador
Meira Penna deveriam ser convidados a participar da
reunião da Comissão de Relações Exteriores os Presi~
dentes das Comissões de Ecomomia e de Finanças do Senado Federal. Não se limitou a essa providência minha
atuação, na apuração das escabrosas denúncias feiiáS; a - partir de domingo pelo jOrnal O Estado de S._ PaulO, qué
é, sem dúVida nenhuma, conforme V. Ex• salientou, ·um
dos jornais mais importantes do mundo e não apenas do
Brasil. No início da sessão da tarde de hoje, encaminheí
à Mesa um requerimento, quejâ foi lido, e cujos termos
eu pediria licença para repetir aqui:
Requeiro, ouvida a Casa e com fundamento nos
arts. 75, letra "a", 76 e 77 e seus respectivos parágrafos do Regimento Interno, seja criada uma Comissão Especial, composta de 5 (cinco) membros,
para, no prazo de noventa (90) dias, apurar as graves denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre
os acordos entre o governo da República Federativa
do Brasil e a Polónia, iniciadas no dia 14 do ccirreO~

te mês, sob o título "Dívida polonesa no Brasil: uma
fraude" (documentos anexOs).
Anexei ao meu requerimento as três primeiras reportagens publicadas no jornal O Estado de S. Paulo. Poderia
ser formulada uma indagação: por que uma Comissão
Especial e não uma Comissão Parlamentar de Inquérito?
Não tomei ã iniciativa da apresentação de um requerimento, pedindo a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito porque o número máximo (cinco)
de CPis autorizadas pelo nosso Regimento Interno jâ foi
atingido.
Não sendo possível a constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, pelo menos tomei a iniciativa
de pedir a criação de uma Comissão Especial para apurar aquelas graves denúncias. Desejo aproveitar a opor- tunidade apenas para acresce~tar uma pequena retificação ao meu pronunciamento de segunda-feira última.
Declarei, então, que o notável tribuno e jornalista Cartas
Lacerda havia afirmado, no episódio do escândalo do
Jornal última Hora, no tempo do Sr. Getúlio Vargas,
que corria sob o Palácio do Catete um mar de lama, e
que no Brasil de hoje está ''surgindo o contorno e as dimensões de um oceano de lama'', Desejo fazer uma correção nobre Senador Humberto Lucena.
Carlos Lacerda declarara que "corria sob o Palácio do
Catetc, na época do Sr. Getúlio Vargas, um rio de lama." Desejo apresentar essa retificação para dizer que
no Brasil de hoje está surgindo, com todas as suas características e suas dimensões, um verdadeiro mar de lama
que começa a ser apontado através das reportagens do
jo!n~!- O Estado de S. Paulo. Muito obrigado.
O SR._ HUMBERTO LUCENA- _Estas palavras ganham maiof"valor na medida em que são proferidas por
V. Ex~. nobre Senador João Calmon, cuja isenção é reconhecida por todos.
Continuando o meu raciocínio, eu diria que me parece
urgente que o Senhor Presidente Aureliano Chaves determine a instalação dessas comissões de inquérito em
cada ministério porventura envolvido no noticiário do
jornal O Estado de S. Paulo- e ali estão os ministérios
do Planejamento, da Fazenda e das Relações Exteriores.
E não somente isso.
Se porventura o Senhor Presidente da República, Aureflano Chaves, não tomar a medida qUe a Nação espera
de Sua Excelência, que é um homem honrado e digno e
que todos nós homenageamos, então, nobre Senador
João Calmon, cabe a vez do Congresso Naciooal. Aí eu
afirmaria a V. Ex• que acho pouco a comissão especial
que V. Ex• requereu. Aí seria uma questão, a meu ver, de
honra para o Senado, através de um acordo de Lideranças, votar em plenário a instalação de uma sexta Comissão parlamentar de inquérito, destinada a apurar, de
acordo com a _Constituição e o Regimento, essas· gravíssim~s denúncias que estão aí estarrecendo toda a Nação
brasileira..
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Delfim Net1982, declarou ·que a Polónia pagava ..religiosamente" seus compromissos com o Brasil. Agora, diz que
tudo isso não passa de uma "tolice", porque tudo que é
sério, para o Ministro Delfim Netto, é tolice; é tolice um
escândalo dessa ordem, denunciado por um jornal da categoria do O Estado de S. Pllulo; é tolice a moratória e
assim por diante. Só quem tem razã_o _é ~· Ex~

lo~Cfu

'
-A Nação espera é que o Senhor Presidente da República determine mesmo a rigorosa apuração dos fatos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Permite V. Ex~ um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Pois não, nobre
-

O SR. VIRGILIO TA VORA - Antes mesmo dessas
_providêricias qUe~esi~o sendo reclamadas por v. Ex~
aqui a ressalva é feita: só conhecemos duas das três reportagens a que V. P se refere; a n\"1 1 e a n\"1 2, a nº 3 ainda não lemos- solicitamos à CACEX, ano por ano, firma por firma, os montantes e, se posslvel, o.s documentos contratuais das exportações brasileiras para aquele
pais, além dos nomes dos di retores das diferentes entidad.~.s ligadas a esse affaire, a fim de que. fazendo parte dos
Anais deste Congresso, antes mesmo- repetimos- de
providências outras, hoje reclamadas por V. Ex', possa,
com insenção este plenário fazer seu juízo sobre o assun-

to.
O SR~ HUMBERTO LUCENA - Muito grato a V.
Ex•, nobre Senador Virgílio Távora. Apesar de V. Ex• ter
inicia?o as suas palavras dizendo que "antes das providências por mim solicitadas, ... já o Governo havia tomado medidas para apurar os fatos ... "

O Sr. Virgílio Távora -

Perdão.

O SR. HUMBERTO LUCENA ouvi mal.

Não? Então eu

O Sr. Virgílio Tâvora- Parece que estou falando grego ... Antes das providências solicitadas por V. Ex~, eu
havia tomado a iniciativa - lamentavelmente deve ter
havido um certo transtorno de trânsito como se diz, senão, neste momento, estaria passando ao conhecimento
da Casa- solicitando à CACEX que levantasse e mandasse, para fazer uso neste plenário, ano por ano, desde
78, já que o affaire é de 81, os nomes das firmas, geralmente trading, que estivessem envolvidas em exportações
do Brasil para a Polónia e, óbvio, ímportações deste país
para o Brasil, suas diretorias e, se possível, alguns documentos que pudessem comprovar aqueles dados apresentados. Teria este Plenário mais informações, antes de
quaisquer outras providências, não ficando baseado apenas em reportagens que, por mais prestigioso que fosse o
manto sob o qual elas se abrigam, no caso, _de'O Estado
de S. Paulo, podiam estar eivadas de enganos, como su~
cedeu na parte referente, por exemplo, ao nosso Estado
do Ceará.

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex~ sabe me dizer se foi tomada algulriã-Providência p-elo Goveinõ~- Visando à apuração desses fatos?
O Sr. Virgílio Távora- Inteirar-nos-emos e transmiti~
remos a -v. Ex~
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex~, como
líder do Governo nesta Casa, já deveria estar ciente de
Cj_ualquir--inedídã- j:JorVCntura adotada num terreno tão
delicado como esse, riobre Senador ...
O Sr. Virgílio Távora- Para início de conversa, eminente Senador, o Líder chama-se Aloysio Chaves; em segundo lugar, hoje, por solicitação da Liderança, "passamos de castigo," na Câmara dos Deputados, toda a manhã, até meio-dia e 45 minutos, ouvindo o depoimento
de representantes do Poder Executivo, por coincidência,
o Diretor- da CACEX, o Diretor do IBDF e a Díretora
Técnica da SUDAM, a respeitO da exportação de toras
de made~ras- affaire: Tucuruí. Não havia tempo h uma~
no para cuidar de outra coisa. Fomos informados de que
haviam encaminhado para cá a documentação solicitada. Isso é o que podemos adiantar a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - A ausência do
nobre Líder Aloysio Chaves não signiftca que a Bancada
dO: Governo nesta Casa esteja acéfala. T3.nto está aí V.
Ex~ como o Senador José Lins, que é Vice-Líder do Go~
vemo em exercício.
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O Sr. Virgílio Távora- A prova é que V. Ex' estã recebendo esclarecimentos que não devem ser de algum
espírito, mas de um corpo bem presente.

OSR.HúMBERTO LUCENA- Não sobre o essencial, que -é o que, a N8.ção quer saber. Quais as medidas
tomadas para apurar as denúncias do O Estado de S.
Paulo?

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex•; neste momento, formulou a questão; e o que foi respondido? Inteirar-nosemos e oportunamente transmitiremos a v: Ex• a infor- -mação. Ca..o:m disséssemos cOisa difererite, est"ar'íã.m.os filtando com a verdade.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Tenho o Presidente Aureliano Chaves como um homem dos mais honrados, e, por isso; e-spero sincerame.rite ·que Sua Excelêi:lcia
ordene instruções severas e eficazeS para Compieta elucidação desses gravíssimos fatos.

---

O Sr. Hélio Gueiros- Permite--me V. Ex' um aparte,
nobre Senador'?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Hélio Gueiros- ErninCiite Líder Humberto LuM
cena, tenHo a ímpressão de que o elnbaraço- do nobre
Líder Virgílio Távora está em que S. Exf não sabe exatamente se deve transmitir o pensamento do Presidente
Aureliano Chaves ou do Presidente João Figueiredo. Na
verdade, hoje, no BraSil, ltá-uma dualidade. O Sr. Delfim
Netto, quando Sua Excelência o Senhor Presidente João
Figueiredo estava nO estrangeiro, !lào abriu a boca para
entrevista de espécie alguam aqui no Brasil. Ficou murcho e calado todo esse tempo. Foi só o Presidente João
Figueiredo chegar na sexta-feira e S. Ex', já nesse mesmo
dia, se perm~tiu a levar na galhoTa, na brincadeira, uma
carta dos empr'esários paulistas sobre o momento político brasileiro. Da mesma maneira o eminente General
Newton Cruz, que jã foi nomead_o hâ muito tempo CoM
mandante Militar do Planalto, ficou em absoluto silêncio durante todo esse tempo em que o Presidente João
Figueiredo esteve no estiangeiro. Somente agora, quando o Presidente Figueiredo recolocou os pés no Brasil, é
que S. Ex• o General Newton Cruz riso!Veu tomãr-poSS"e ~~
e ainda se permitiu-- como bem salientou o nobre Senador João Calmon- em relançar o nome do General Octáviõ de Medeiros para a Presidência da Repúblíca.
Acredito, portanto, Sr. SinaUOr Humberto LUcena, -que há da parte da Liderança do Governo um embaraço de
saber qual a orientação que deve anunciar aqui, no Senado, tanto mais quando os jornais de hoje anunciam qUe-o
Presidente Aureliano Chaves nem sabia da resposta que
o nobre Senador Virgílio TávOra em-ifOine do GOVerrio
brasileiro, dera -nesta CaSa. Poi- Conseguinte, queiram ou
não queiram, hã essa dualidade de PresidênCia da República no Brasil. Acredito que, quando o Presidente
Aureliano Chaves foi anteontem à Granja do Torto Pedir ao Presidente João Figueiredo para reassumir, antes
do tempo, suas funções, é pOrq-tii-Sua Ex.celê:rida" vc!rifica
que vai ficar insustentâvel essa "situação de dualidade de
Presidente da República no Brasil.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço a oportuna intervenção de V. Ex•
O Sr.

Virg~'lio
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Távora- Permite-me!

V~

Ex'?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o noio a-par:
te de V._ Ex'
O Sr. Virgilio Távora - Ap"óS CitadO. EstamOs agora
com um exegeta - jã não ê mai.Si das polliiC"aS governamentais- até do pensamento dos Vice-Líderes do Governo. O Senador Hélio GUei1óS atribui nossa posição a

riâ.O s8.0ei-rilos como-transmiti! a opiniãO oficial,.se a do
Presidente Figueiredo ou a do Presidente Aureliano
ChavesA Fazemos justiça à inteligência de_S. Ex• Não va_ _!t!OS acreditar que no íntimo, nem d~ longe, passe pela
sua mente tal despautério. Hoje hã um Presidente ~m
exercício que está na plenitude das suas atribuiçàes governando este PaíS e o exercita d_~ todas as formas possíveis, outro, o Presidente efetivo, que fez questão de assinalar que quem estã no exercfcio, e, portanto, na respon·s-abiiidade da cOildllçãÔ dos Negócios do ?xecutivo ~a
clonai Se chá:ma Aureliano Chaves. Não vamOS f<li~r
'ess~ iTIJu~iÇà à inténiê~cia de S. Ex~ Vamos .louvar _ãp_e:
- n3.s ~Ía grand~ ~pacidade que s.· Ex~ tem de ser exegeta,
agora, de_ penSamentos ocultos da Liderança.
-O Sr. Hélio Gueiros- Pensamentos ocultos?

O Sr. Virgílio Távora- Ocultos, nossos. Entrando_em
--noSsa-consciência, entrando em nossa cabeça S. Ex• jã
a"diviriha qUe ilão podemos dar tal opinião, porque não é
de u-m Pi-esidente, e sim de outro. Damos-lhe parabéns,
vã jogar; que V. Ex• nunca perderá, pelo menos poUcO.
_Já sabe o que os outros pensam.
OSR. HUMBERTO LUCENA- Prossigo, Sr. Presidente, voltando às considerações que fazia sobre as ne_gociaçõ_es do Brasll com a Polónia em torno do seu endividamento com o nosso País.
.
Os demais credores_, principalmente a Rússia e a Alemanha, impuseram suas condições e a Polónia as aceitou.
-O Serviço Naciorial de Informações, que tudo ouve,
tudo vê _e nada fala, deve ter conh~imento exato dos fa~os denunciados pelo O Estado de S. Paulo, pois a orige!Tl das advertên,cia~ começa com o Embaixador José
Meira Penna, que deixou a Polônia em 1981 e foi
ameaçado de punição cOm base na Lei de Segurinça Nacional. O Embaixador deixou o Posto, e a Embaixada fi.
cou _quatro mes~s sem titular efetivo.
A propósito, aliâs, do Embaixador José Meira Penna,
cujo depOim-ento é fundamental nessa pendência em torno da dívida polonesa, temos hoje no O Estado de S.
Paulo uma_entr.evista de s_. Ex• nos seguintes termo-s:
"-Quando voltei ao Brasil em agosto de 198l,já
aposentado, fiz declaraÇões a O Estado de S. Paulo,
denunciandO o escândalo das dívidas polonesas, e
__ fui ame'açado com a Lei de Segurança Nacional",
dçclarou oiltem o embaixador Meira Peima-, exM
represelltarite do BraSil em VarsóVYa-_·
"Comecei à prevenir o Itama"rati iin_ fiil.s de I9SO.
ao- contiário do que deixa entender o porta-vOz do
MiqiStério das_ Relações Exteriores, na nota a respeito da matéda publicada no O Estado de S .. Pau. lo," Naquela época, a queda do PNB pOlOnêS atingia 18%, ejã era claro que-eles não podiam fornecer
o carVão coritrataáci. Apesar dissO, o ItaiTlar3.ti levava tão a séi"io a situação polonesa que me proibiu de
tirar férias·e ine cerisuiou--quandO viajeÍ para -CraCóvia". Diziam (jue eu nã-o devia sair de Vaisóviã-um-só dia. Na"n1esma ocasião, as anãiis"es dO Iialnaratl
co_nsideravam o movimento Solidariedade como
trotsklsta".
"Minhas advertências prolongaram-se pelo primeiro semestre de 1981 - prosseguiu o exM
embaixador Meira Penna -,e cheguei mesmo a fazer apelos diretos ao chanceler Saraiva Guerreiro.
Suas respostaS afirmavam sempre que a administra-ção fin<i.itce1ri considera que a situação está sob
controle. Não havia nada a fazer. Essa inação custou ao País, então, cerca de um bilhão de dólares."
Meira-Perina disse ainda que na nota da Seplan dizse -que esse erio de avaliaÇão foi igual ao de multos
outros países. ''Não é Verdade. d único outro pafs
que incOrreu rio inesmo engano foi a Alemanha Oci-

dental, a Alemanha social democrática de Schmidt,
movida por motivos_ politicas. No nosso caso foi teimosia pura, pelo menos na aparência."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, são palavras do exEmbaixador do Brasil na Polônía, testemunha deçisiva
para dirimir qualquer controvérsia em torno deste assunM
t_o da dívida da Polónia com o Brasil. Neste particular,
ganha expressão ~ requerimento do Sr. Senador João
Calmon, hoje-, aProvado na Coníissão'de Relaçc)~s_E~teM
fiares, .ConvldR?d6 o Embaixador Meira Penna a c~mpa
recer àquele Órgão técnico, a fim de esclarecer, maiS profÍmda.mente, a rúãtéiia.
A forma de pagamento da dívida é sui generis, isto é, o
Brasil tem dois pesos e duas medidas quando negocia
dívidas e crédítos: quando deve, submete-se a todas as
exigências que lhe são feitas, pelo Fuildo Monetái-io Internacional ou pelos bancos estrangeiros- das taxas de
juros até às diretrizes da política interna renunci_am;Jocomo já dísse aqur:....:. "alé à sUa pi6pi-ia soberania ãacionªl- e quando é ~~-cio r - como no caso da Polóniaconcorda
não pode cobrar a dívida.
A "Nota Oficial", que hoje já não se sabe se é do Palácio do Planalto ou da SEPLAN, não esclarece nada; ao
contrário, Confirnüi ã.-dívida Vencida e não paga e limitase a dizer que aguarda notícias do governo polonés. Diz
_ ainda que todas as operações em que o Brasil é credor
são feitas da mesma forma. Em suma: o Brasil não sabe
nem_tomar nem .dar emprestado.
Ê preciso que se conheçam as outras operações referidas na "Nota oficial".
Aliás, sobre ã •'Not~ Oficial", referida no aparte do
nobre Senador Hélio Queiras, temos Sr. Presidente, Srs.
Senadores, no O Estado de S. Paulo de hoje, uma nofícía
que dá bem a medida: dos acontecimentos:

err; que

Ordem de Aureliano: "Apuração rigoro_sa"
O -presidente em exercício Aureliano --Chaves
mandou um recado ontem ao Ministro Delfim Netto, do Planejamf;into: quer uma ..rigqrosa e profunda" apuraÇão das denúncias que vêm sendo publicadas pelo Estado. Aureliano ficou irritado, entre outras :coisas, com a .. nota oficial" divulgada anteon_t~m, _qu_e !J-àO foi subi!J~tipa à su~ apreciaç~'?·
Diga-se de passagem, foi lida neste Plenârio como
nota do dõVernO~-coiÍI.o nota do Palácio do Planalto:
Também em Brasília o Tribunal de Contas da
União vai acompahbar e analisar as denúncias do
jornal, segundo proposta do relator das contas do
governo de 1983, Ministro ~ernando Gonçalves.
Ora Se Presidente e Srs. Senadorçs, se, na_ verdade,
.como diz, em manchete, O Estado de S. Paulo de hoje, o
P..resideo_te Aureliano _Chaves quer a apuração rigorosa
do caso-, não hã saída senã-o na instauração das competentes e io<iispensâveis .comissões de inquérito administrativo em: cada_mil).istério incriminado, pªra se_chegar a
uma concluSão em torno de quetp realmente se envolveu
nessas negociatas que favoreceram grandemente o goverM
no polonês no seu processo de endividamento com o
Brasil.
A denúncia é mais urri ·escândalo que vem à tona em
menos de 7 meses no país, em que o caos econômico se
confunde com a corrupção administrativa. Junta~se ao
d;;-grupo Delfim, ao da Capemi, ao caso Baungartem, ao
da Coroa-Brastel, envolvendo os Ministérios do Interior,
fazenda, SEPLAN e o BNH, o Banco Central e a CACEX.
- -Tudo isso estã envolvido nas -amplas reportagens do O
Estado de S. Paulo.
Qual será o próximo escândalo?
A dívida da Polônia ao Brasíl não é nada espantosa se
comparada com a nossa. E menor do que os juros venci·
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dos este ano (2 bilhões de dólares) e correspondente a
Parece-me óbvio, daí por que o projeto-recebeu paremenos de 2% da nossa dívida total.
ceres favoráveis de todas as Comissões da Casa, inclusive
E aqui, apenas en passant, eu lembraria uma entrevista
da comissão de mérito que é a Comissão de Legislação
muito importante, dada hoje pelo Ministro Emane GalSOcial, Onde fOi relatOr Úm profundo conhecedor da mavêas, da Fazenda. Sobre dívida externa S. Ex' surpreentéria, o Senador Carlos Chiarem, do PDS do Rio Grande do SuL
deu a Nação dizendo que, na sua renegociação, estava se
pedindo um prazo de 8 anos, com carência de 3 a 4 anos,
Por conseguinte, apelo à Uderança da Maioria no sen~
para pagamento apenas dos juros. Que é ísto, senão ·pratido de dã.r a sua aprovação ao projeto para, pelo menos,
ticamente reconhecer o estado de moratória dO Bi-:isiT?
hoinenageaános Uma iiliciativa, em_.lna-téria~.de elabo~
No entanto, o Gove·rno vive diariamente a glosar as iniração le~isla~lv~, d_e_~õ]j)ãrlame_~:t!ar :TMuii() ~em-!)
ciatíVas dos líderes-âos partidos ·oposicionistas, quando
se situam em torno do argumento de que sem a moraDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALtória não há salvação para a crise ecoriôníca-qüe·a.resta,
/.1/R PIN'ro NYsEss.:tõotn:a:s3iQu:E. ENque tem como raiz, indiscutivelmente, o alta· e irresponTREGuE X REViSÀO DO ORADOR, SERIA
sâvel endividamento externo a que chegou o nosso País.
PUBLICADO
POSTERIORMENTE:
--A denúncia do O Estado de S. Paulo não é trabãlho
O
SR.
ALMII~.
PINTO
(PDS- CE. P~9!Hincia 0 _semeramente jornalístico. Pelo vOlume de fatos e pelo- riúguinte dÍscurso:J ~ Sr. _Presidente, s·rs. Senadores:
mero -de pessoas e empresas envolvidas, deve ser fruto de
Inicialmente; difei: - Não preciso buscar !tos- livros,
um trabalho de grande profundidade. Vamos aguardar O
_Jevi~tas e ngs jqm_ais db>Criç_ões S.Obrc;:_a iUí_Séri:i do Nor~
seu desdobramento.
deste, isto porque dela sou testemunha e com ela tenho
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao concluir, tenho por
convivido, nos anos difíceis das secas nordestinas, princicumprida a minha missão de Líder do PMDB nesta Capalmente,
no meu sofrido Cearã.
sa, pois não poderia jamais me omitir num assunto desta
ordem.
E inesgotáVel a literatura da Seca- e a sua permanên~
E devo dízer a V. Ex~, Sr. Presidente, e aos Srs. S_enacia e até os seus efeitos catastróficos são como muitos
dores, queo·qu-e mais estarrece a todo o povo brasileiro é
afirmam, "o maiOr exemplo da incompetência burocrátique o Movimento Militar de 1964 teria sido deflagrado,
ca e política reinanteS ·no- Brasil''.
segundo o próprio preâmbulo do Ato Institucional nt? O!,
Evidentemente, não se trata de acontecimento evencom a finalidade de acabar com a corrupção e a subver·
tual, inesperado, não! As Secas existem, como já tenho
são que grassavam no Brasil~ E quantos cidadãos brasidito nesta Casa, desde o último quarto do Século XVII.
leiros não pagaram poT'iSSo? Quantos não forim presos,
Assim o afirmam os estudiosos do assunto, tendo sido
torturados e mortos, outros cassados e os seus direitos
no ano de 1676, a primeira constatação de seca no Nor~
políticos Suspensos. Fnquanto isso, passados- quase 20
deste.
anos do Movimento Militàr de 1964, nós chegamos a
Posteriormente, como índlca o jornalista Vamireh
quê? A ouvir, aqui a acusação séria e isenta do nobre SeChacon, da "Editora de Opinião", em artigo ultimamen~
nador João Calmon: em 1954, nos idos de Getúlio, Carte lançado nas colunas do jornal Correio Braziliense de
los Lacerda dizia que passava pelo Palácio do Catete um
14 do mês em curso, valendo-se do q~e escrevera Euclirio de lama, hoje segundo S. Ex• passa pelo Brasil uin
des.da Cunha, em 1901 -no seu notávellivro_"Os Sermar de lama.
tões", quando _este recorria às pesquisas do Senador ceaDepois dessas palavras ditas com tanta altivez por S.
rense Tomaz Pompeu para certificar~se como ele definia
Ex•, depois deste debate, no Senado, nós Vamos, Sr. Preou classificava de ·~ciclos" da seca, ..porque o são no ri~
sidente e Srs. Senadores, nos recolher e observar a evogorisrrlo
técnicO- do termo - abrem-:.se e· encerram-se
lução dos aconteciriie:ritOS; ---vamos ver, de- agora por
com um- ritmo tão apreciável que recordam o desdobradiante, como age o GOVerno se-realmente pretende apumento de uma lei natural ainda_ ignorada".
rar essas denúncias. Para isso, insísiO em dizer~--terãque-
instaurar comissões de inquérito ádininistra.tivo em Cada
Encontrari_a_Euclides da Cunha nas informaç~ presMinistérío envolvido, a fim de saber qual a participação
tadas por Toniaz Pompeu, a correspondênCia exatíssima
de cada uma das pessoas acusadas pelo O Estado de S.
das datas em que eram deflagradas as secas no Nordeste,
Paulo•. Se, afinal, for ap"uTã.da a sua responsabilidade,
e catalogou as maiores dos séculos - XVIII e XIX que sejam punidas exemplarmente de acordo com as leis
que se repetiam ·na segUinte ordem: -1723-1727; 1'/44e ConstituiÇão do Pa[s.
1745; 1777~1778 _-:-_seca que aínda permanece na meEra o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
mória da gente nordestina ......:.; 1801$-1809-1824-18251835-1837-1844-1845; 1877-1879- (a chamada seca dos
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SRtrês oítos). Em 1913 Víúã a piimeira seca do sécUlo XX,
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO DE 17'8-83
com maís de uma década de 1915 -_1920" e, num cresE QUE, ENTREGUE À REV/SÀO DO ORADOR,
r-õsãfio iriterminâvet
- -cente, a de 1932 - t95_8 agora
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
-de maldita estiagem, que tudo arruína: nem- verdadeiro
descalabro, com o tétrico cortejo de sede, fome e insuO SR_ HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Paia -- portável miséria!
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente:
Nada menos de 22 anos de terríveis eijtiagens, entreDesejo, rapidamente, apenas alútar ã- Casa para esse
cortadas pelas chamadas secas verdes, quando, não haprojeto que vem da Câmara dos Deputados e modifica o
vendo produção agrícola, salva~se a pecuária com as áart. 461 da Consolidaçã.o das Leis do Trabalho, visando
guas dos açudes, que sempre enchem, além da past~gem
beneficiar os trabalhadoreS brasileiros.
que minimiza a fome dos indefesos irracionais.
O projeto diz textualmente:
Aqui o própriO jornal diz:
Art. 111 O art. 461 da Consolidação das Leis do
Dos seus dados, Euclides concluía "o maior inTrabalho, aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de 1~'
terregno de trinta e dois anos" (1745-1777) entre
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte re~
duas
grandes secas, de modo a verificar-s_e ··uma Cadação:
dência raro perturbada na marcha do flagelo, entre"Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo tra~
cortado de intervalos pouco díspares entre nove e
balho de igual valor, prestado ao mesmo empregadoze anos, e sucedendo-se de maneira a permitirem
dor, corresponderá igual salário, sem distinção de
previsões seguras sobre a sua íiTupção".
sexo, nacionalidade ou idade."
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E ainda na apreciação do agudo problema nordestino,
o jornal registra:
O pior está na constatação de Euclides, desde
1901, apontando uma indiferença que iria persistir
indefinidamente. É incrível como continuam vãlidas
suas palavras: "apesar desta simplicidade extrema
nos resulta~_o~ imediatos, o problema, que se pode
traduzir na _fÓrmula aritmética mais simples, permanece'insolúvel".
QUãnfo ãs causas, insiste Euclides, a própria influência das manchas solares, depois apontada
como grande novidade, já tinha sido apontada pelo
Barão de Capanema ... E o pioneiro da ·meteorologia
no Brasil, Sampaio Feriaz, foi ao ponto dé-tirar iné~
di3.s -eStãtísticus mais eX"atas, com ciclos de sete anos .de Çh!J.vas e sete de secas. Entremeados pelo que os
_p.o.ç_d~Ji!lo~~ chamªm de ··secas verdes", isto é, Chu~
vas apenas suficientes para -a sobrevivência do gado
e d_Mp"essóas-, -nl.orrendo_c_ontudo a agricultura. E o
momento quando os governos dispersam as frentes
de trabalho, imaginando superaqo o problema ...
Como se vê, Sr. Presidente, é uma coisa secular. E vamos à frente, na- ãpreciação:

A primeira providência c'i:mcreta foi tOmada pe(o
Presidente Epitácio Pessoa, paraibano do alto sertão de Umbuzeiro, conhecedor do problema de perto. Ele criou o Instituto Federal de Obras Contra as
Secas, construtor de pioneiros grãndes açUdes.
Aqui está o Instituto de Obras Contra as Secas, mas eu
conhecia como lnspetoria Federa( de Obras Contra as
Secas, que foi posteriormente substituído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que é o
DNOCS_
Só que prossegue inacabada a rede de irrigação a
partir das represas, até hoje beneficiando quase ex~
ciusivamente os proprietários das terras em torno.
Aliás, de uma certa [eita, quando eu falava aqui no Senado sobre a demora da execução da irrigação dos açudes públicos, fui advertido de que o Governo, para fazer
irrigação no Nordeste teria que encontrar uma dificulda9e muito grande por parte dos proprietários de terras,
porque as secas contínuas foram dando aos coronéis do
Sertão cada vez mais força, alugava o trabalho do homem como diarista ou mediante arrendamento de suas
terras. Talvez ainda hoje exista essa dificuldade para o
setor de irrigação, em determinados açudes públicos,
f?_ce ajnterferência do Poder Pú_l;>lico nas terras dos grandes latifundíârioS que àinda existem no semi-árído nordestino.
__ F_otam exatam_~nte essas forças que reagiram fortemente contra ª-reforma agrária preconizada pelo exPresidente João Goulart, através de decreto-lei determinando que todas as_terras distantes até 10 quilómetros
_das ferrovi~;~.s 9u roçlovias passariam a ser adotadas pelo
Gov_erno-para realiZação da reforma agrária. Certamen~
te foi isto que mais depréssa gerou o movimento revolucionário da popUlação interiorana, daqueles coronéis
que temiam ver suas terras tomadas pelo Governo da
República.
Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 3
séculos de secas cíclicas não tenham dad·o para os Gover-- nos· definirem como evitã-las oU pelo rrienos amenizar
seus terríveis efeitos:
Nada até hoje existe, digamos assim, para um combate
racional às seCaS do semi-árido brasileiro.
Enquant_o perdura essa inércia dos Governos, que; se
limitam a providências paliativas nas épocas críticas, assistimos revoltados o que se passa com nossos irmãos tão
sofridos e tão desamparados.
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Comoveu profundamente Sr. Presidente o povo
brasileiro aquela reportagem televisada do jornal da
Globo de sábado último, 13.
Homens e mulheres famintos, crianças a chorarem de
fome.~ e para vergonha nossa, ao ser ~ndaga~a pela. r:_portagem, uma funcionãria ~o Cartório da cidade de Caridade, no Ceará, como estava o obituárió Oa pequena
cidade, ela respondeu: tem morrido mais criariças e todas
elas de fome!...
Isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma vergonha
nacional.
As duas Casas do Congresso se prCocupã.ram com ·a
acabrunhante quadro apresentado pela ..TV Globo", o
que motivou a fala de muitos oradores, verberando contra a inércia dos governos que bem poderiam ter dado
uma atenção prioritária- ao Nordeste, como agora o faz o
Presidente Figueiredo.
Dos veementes protestos, não só de nordestinos, ouvi,
Sr. Presidente, ao presidir a Sessão do Congresso da ~~ti~
ma segunda-feira, 15 do cOrrente-, este discurso_ do ilustre
d~putado mato~grossense, Milton Figueiredo, que muito
me comoveu. Peço licença aos meus nobres pares para
lê-lo na íntegra, para conhecimento_ de todos:

O SR. MILTON FIGUEIREDO (PMDB-MT)
- Sr. Presidente, sou de Mato Grosso, portanto,
sou da civi!izaGão das águas. Hã todo urn ecossiste- ma aquático no meu Estado e realmente usufruímos
desse ecossistema. Ontem-, Sr. Presidente, senti vergonha de ser brasileiro. Assisti na TV-Globo a apresentação, ao País, do espetáCulo mais deprimente
que podia ser apresentado, uma imoralidade, um espetáculo que violentou os meus e os sentimentos da
Nação brasileira, sobre o problema da seca no Nordeste. Como um homeffi, não afeito àqueles problemas, pude sentir a miséria oficial, o_ abandono do
povo daquela região. Sr. Presideiite, houve momento em que as lágrimas deSCerem dos meus olhos, sem
que eu força fizesse, e sentí naquele instante, uma
terrível vergonha de ser brasileiro. Mas, ao mesmo
tempo, Sr. Presidente, parei para pensar. Num País
em que se faz a Ferrovia do Aço en:t.., que se c-onstroem dois metrôs ao mesmo tempo, em que segasta com energia nuclear e em que se rouba despudoradamente, eu acho que, ao invés de sentir vergonha
de ser brasileiro, eu devo ter uma profunda pena
desta Nação, com o seo-Nordeste abandonado, violado e alvo de mentiras. Como brasileiro, Sr. Presidente, não pude senão chorar, ~() ver m.u~heres, pais
de famílias, _crianças subnutridas, famélicas, num espetáculo dantesco, que envergo~ha uma nação ciVilizada. O Nordeste é ã nova Biafra do mundo Sr.
Presidente. Como homem de Mato Gro.ssO, homem
da civilização das águas, que estudou no Rio de Janeiro e nunca teve sensibilidade para compreender o
drama do nordestino, eu nunca, Sr. Presidente, senti
assim na r:arne o ptõbleina. Mas assisti, na televisão, ao drama, à tragédia em mil atas, tragédia que
se desencadeia todos os dias e todas as horas e que
envergonha a Nação e infelicita o povo.
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__vida também, no espírito de cada brasileiro, uma certa
indignação pelo desprezo secular dado ao principal
problema do Nordeste, que é a .seca. V. Ex.' relembra
muito bem o quadro - e eu vou também relembrá-loquando a repórter pergunta por que as criancinhas,
criança- de peito e criança de dois, três anos, por que elas
estavam chorando? E a mãe, sem outra explicação, lhe
disse; ••elas choram porque estão com fome". Eu me
1
Jembro de que, semanas antes, o Presidente Aureliano
Chaves quase foi protagonista de uma cena igual. Em
- -sua reC;éiri-vísita ao Nordeste, o Presidente Aureliano
-pergUntOu a uma criança se ela já tiilha comido e ela respondeu que não. E o Presidente: •'Por quê?" E ela respondeu: ''Porque não tem comida lá na minha casa."
São Qenas- como V. Ex~ bem disse que comovem, impressionam e sensibilizam qualquer brasileiro. V. Ex' fez
aí üni eStUdo histórico a respeito da seca, mostrando que
ela martiriza desde o tempo do Império. Pois eu lembro
que entra Império sai Império; entra a primeira República, a segunda, a segunda, a terceira., e não sei em queRepública já estamos, e só acontecem promessas por parte
do Governo. Até recentemente, um epsódio no Governo
dO Pi-esidente Méc:Úci: o ex-Presidente, entã.o1 foi ao No r~
deste e também não pôde controlar as lágrimas quando
viu a miséria que aSsota aquela Região. Verifica V. Ex'
que já estamos rio fiUJ. do milêriio e o Nordeste continua
a passar fome e a passar sede. V. Ex'" lança, mais uma
-vez, Um brado, um brado não digo tanto de desespero
mas de indignação, a exigir -que os homens públicos do
Brasil, pelO Inenos os desta geração, _tomefll a si a tarefa
- humanitàl-ia e patriótrica de redimir ONordeste. 1:: preciso que se faça alguma coisa pelo Nordeste. E não se pode
nem dizer, eminente Senador Aimir -Pinto - perdoe-me
essa digressão para o lado político~ partidário- não se
POde nem dizer que o Nordeste tenha sido ingrato com
esses Governos que se têm sucedido nO Brasil. Não, pelo
contrário, o Nordeste, além de grato, confia nesses Governos. E é exatamente lá do Nordeste _que surge a força
popular e eleitoral que dá sustentácul~ ~_esse Governo
que, mesmo por uma questão de gratidão, senão de humanidade, deveria dar uma atenção especíal ao problema dii seca do Nordeste. Solidarizo-me com V. Ex~ e
com todo o povo no~destino, esperando que o Govemo
Federal, através de seus inúmeros e vários órgãos, t?me
uma medida realmente eficaz e definitiva para tirar aquela região dessa situação de miséria em que se encontra.

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex~ antecipa justamente
a-parte do discurso pronunciado pelo Deputado Milton
Figueiredo, de Mato Grosso. Na verdade, as lágrimas
desceram dos olhos do D_eputado Milton de Fígueiredo e
de todos os brasileiros que assistiram àquele drama tão
comovente. Esta é a grande realidade: a indigrtação ê gi::
ral. Sinto com mais intensidade essa indignação, porque
nasci num período de seca no Ceará, em 1913, e elas foram sucedendo-se. E, até hoje, não se tem como combater ou eliminar este problema que é crucial para o NordeSte. Essa indignação é de todos os brasileiros e, principalmente, dos nordest_inos. :renho, também, uma grande
mâgoa a desabafar; os nossos irmãos que acorreram
pressurosos à calamidade das enchentes do cone Sul, não
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte,
_tiveram ainda a sensibilídade de_ amparar, de socorrer a
nobre Senador Almir Pinto?
gente sofrida do Nordeste._Se houvesse para com o No rO SR. ALMIR ~INTO --~ois não, nobr_e_ -~enador - -- deste o mesmo espírito de solidariedade como aconteceu
~em relação às zonas alagadas da Região Meridional do
Hélio Gueiros.
Brasil, talvez, agOTa, não estivessem wo-rrendo, de fome,
no Ceará, tantã:s crianças inocentes.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Almir Pinto, V.
F"atta o SOS do Nordeste, como eu sempre disse. Não
Ex' se_comove e comove o Senado com a lembcança destem havÍdÓ ciuase nefihum auxílio. Vimos na televisão o
se espetáculo realmente dantesco que a televisão- GlObo
que a Cruz Vermelha recebeu de_ auxílio, até agora, para
apresentou, no ftm da semana passada, em cadeia para
ONOrdeSte. Lr.rpa n1niiaria. Por quê? Porque se trata do
todo o Brasil. V. Ex' acaba de dizer que não pôde conter
Nordeste.
as lágrim-as; e-creio que essa·reação, nobre Senador Al-6-Su! com o seu portento, com a sua grandeza, recemir Pinto, foi a de qualquer brasileiro que tenha um
beu um grande auxílio que o chamaram até de luxo ...
·mínimo de sensibilidade. Ao mesmo tempo, deve ter ha-
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Depois das enchentes as águas baixam, e o terreno fica
exuberante, ubertoso para uma produção que recuperará
o que foi perdido; o Nordeste vem nessa flagelação permanente, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, vamos passai
1984, e quantas crianças irão morrer de fome até 1985?
E isso, nobre Senador, que me dói, é a falta exatamente de uma solidariedade maior do povo brasileiro para
com aquela gente tão sofrida.
O _Sr. Virgílio Távora -

O SR. ALMIR PINTO -

Permite V. Ex• um aparte?
Pois não nobre Senador.

O Sr. Virgt1lo Távora- SeriadOr, desejo fazer algumas considerações do seu discurso. Aliâs, muito oportuno e, por que não dizer, emocionante. Número um, Senador, vamos botar as coisas em pratos limpos, como se
diz. E necessária, como V. Ex', diz, a solidariedade do
povo brasileiro ao Nordeste; é necessãria a compreensão
de que nós somos um problema nacional e não um
problema regional. Não é uma questão de Governo de Governo de antes da Revolução ou de depois de Revolução- porque antes mesmo da grande mudança estrutural brasileira que se procedeu na Revolução de 30,
era também o Nordeste o sustentáculo, como.diria o Senador Pinheiro Machado, de todas as grandes decisões
políticas pertinentes à sucessão presidencial eram aqueles célebres 400 mil votos redondos da época. Primeiro,
devemos ter a solidariedade brasileira, para compreender que País não pode continuar sendo rico no Sul e sendo pobre no N ardeste, mero mercado para os seus irmãos mais afortunados meridionais. Segundo, que o governo tenha a coragem de investir naquela região nos
tempos bonançosos, progressivamente, até atingir a proporção de 30% do total das despesas feitaS em todo o
Pais, isto é, na proporção da população. Terceiro, que
tenha dentro desses investimentos, coragem de enfrentar
- estruturas que estão arcaicas, estruturas que, realmente,
virão revoltar-se contra esse emprego, mudar o perfil
econômico. Tudo isso que vemos no semi-ãrido, por
exemplo, é porqu-e nós teimamos em ir contra a natureza, ao invés de gastarmos fortunas, que deveriam se:r
bem gastas, nessas irrigações oficializadas que servem
apenas como demonstração nos seus perfmetros, que são
necessãrias, mas que não podem ser estendidas, pela
pobreza dos recursos do País, para toda a Região. Que se
dê o apoio à irrigação privatizada, que tão bons resultados já deu no Estado de V. Ex•, nas partes mais beneficiadas do Rio Jaguaribe, que agora se transforma para o
Acaraú .. Que se industrialize o que for possível, que se
passe para a mineração, que se explore o turismo ao máximo. Em suma, que se procure adaptar a nossa economia às condições que a natureza nos dá e não fazer o
contrário, querer forçar a natureza, como nós vemos naqueles espetáculos dantesco daqueles carrascais a uma
agricultura, a uma pecuária por ela ser sustentada. Uma
pecuária, uma agricultura que se sabe que, invarialmente, de dez em dez anos sofre uma grande seca, de cinco
em c:inco um -repiquete e de sete em sete essa tragédia que
é a grande seca plurianal, de cinco e de sete anos. Fora
disso, o resto ê conversa.
O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Virgílio Távora, meu conterrâneo do Ceará, queira Deus que os homens rla_República levem em conta essas expressões de
V. Ex•, quando V. Ex•, de coração aberto, convidou o
Senado para co!ocaJ,". "os pratos na mesa" e dissecar os
problemas do Nordeste.
São séculos, nobre Senador, nada menos de três sécu~
lo~ são pasSados -e as secas vêm em fases cíclicas, sempre
acontecendo.
V. Ex• foi um homem que começou a sua vida pública;
e eu a conheço, porque iniciei a minha, parece-me, antes
de V. Ex', como prefeito do meu município, a Cidade de
Maranguape, V. Ex-f iniciou-se na vida pública, já num
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ponto mais alto; como" Deputado Federal. DepoiS -foi
Ministro da Viação, Governador, veio para o Senado,

retornou ao Governcf'e vOltou ao SeÍ'l<ido.- O Sen3.dor
Virgílio Távora tem~ na verdade, a autOridade do h~~
mem público brasileiro claffiar à Nação a solidariedade
do povo brasileiro e também do Governo pará o N ardes~
te.
Acredito que o Govt:rito emprestava inteira s01ídã.riedade. Mas o que está faltando é, como V. Ex• diz, uma
assistênda-cántinllada e não apenas lembrarmo~nos do
Nordeste no seus momentos críticos. Isso não, porque ficamos nas eternas emergências, gastando dinheiro, sem
nada produzir em beneficio da região. O que j)i'ecTsamos
do Governo é de uma definiÇã-o política para o ·nosso
semi-árido. Isto sim. Está o Presidente da República
João Figueiredo mandando para lá o que pode, tirando
dos cofres públicos uma soma avultada para dar assistência àqui:la gente sofrida. Mas está faltando alÍI:nento,
e água! Parece incrível! Enquanto Dom Pedro dizia-que
venderia o último diamante da s_ua corôa, contanto que
não morresse um cearense de fome, quantos já-lá se foram ... Só naquela reportagem que nós vimos. 12 crianças
foram sepultadas, todas elas mortas de fome. Isso_ é doloroso é ·cruel.
O Sr. João Calmon- Permite V, Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO João__ Calmon.

Poi-s não, nobre Senador

O Sr. Joio Calmon - Como sou filho de mãe nordestina e passei- oS 17 melhores anos da minha vida, na
terra que teve o privílégio de ver nascer V. Ex• e o nosso
nobre Lfder Vírgílio Távora, eu me· sinto no dever de
proferir algumas palavras sobre esse tema de transcendental importância, que V, Ex~ está focalizando hoje, O
que ocorre e já foi destacado po'r V. Ex'e pelo nobre Se-nador Virgílio Távora é que existe- uma· insensibilida:ae
nacional, em relação ao problema do Nordeste. Não
adianta dar qualquer conotação político-partidáriã a
esse quadro. Essa insensibilidade existiu antes de 31 de
março de 1964, muito antes.~
O SR. ALMIR PINTO -

É

secular.

O Sr. João Calmon --E prosseguiu depois. Eu devo
lembrar que, a partir de 1967, a Constituição de 1967,
foi, permitilm-me usar uma palavra violenta, um advérbio de modo violento, foi desumanamente eliminado da
Constituição um ·artfg() qUC vinculava um percentual do
orçamento federal de combate às secas,
O SR. ALMIR PINTO -

São 3%.

O Sr. Joio Calmon - Sim, 3%. P'ostériormerite,
a SUDENE, que foi uma iniciaHva de um Deputado pernambucano, embora muita gente atribuía essa idéia ao
Sr. Celso Furtado, até ao Sr, Juscelino KubitisChek, Partiu de um Deputado pernambucano, citado agora mesmo pelo nobre Senador Virgflio Távora, o deputado per·
nambucano Gileno de Carli, que, inspirado no exemplo
da Itãlia, que tem um problema semelhante, o desequilíbrio regional entre o Norte e o Sul,_ apresentou um
projeto, criando a SUDE-NE Deste País.. o--que -ê que;
ocorreu, infelizmente, ·para todos nós, depois de março
de 1964? Era o Presidente da República um eminente homem público, um estadista, _cuja m~mórià todos nós rc>
verenciamos, Marechal Humberto de Alencar Castello
Branco. o que é que:" ocorreu, na base dos conselhos de
pessoas que não têm uma sensibil1dad6 Oacional? Foi
desmontado o esquema da SUDENE. Foram desviados
recursos que deveriam destinar-se 100% à SUDENE,
esta _área sofredora do Brasil Que é o NOrdeste, foram
desviados estes recursos para a pesca, reflorestamento,
turismo e compra de ações de sociedades de capital aber-

- to, no o!ntro e no Sul desenVolvidOS. o resUltado catastrófico dessa providência que destroçou a SUDENE, os
resultados aí estão. O Marechal Corde;jro de Faria, com
a sua dupla autoridade de.ex.-Ministro dofnterior e de
ex-Governador de Pernambuco, afirma, nas suas me- mórias, qUe a situação dO NOrdeste, hoje, ê pior do que
antes de 1964. O que é necessário; nobre Senad_or Almir
Pinto, é-que s_e torne uma realidade, que o País ouça o
apelo de V._Ex•, que, além de admirável Senador, foi um
dinârilícõ prefeito de Marangua_pe, que o_uça o apelo tantas vezes feito pelo nobre Sellãdor VirgmO-Távora,-para
que seja r_ealmente realizado um mutirão_nacioniil em defesa do NordeSte, pàrque, senão, pode acontecer; começando do Nordete, uma explosão social, que já apre~
senta os seus primeiros indícios, com assaltos de armazéns de gêneros alimeiltícios em vários munídpi_os do in~
terior do Ceará. Desculpe-me a interrupção. Muito obrigado.
O SR. ALMIR PINTO - Eu recebi com muita- satisfação o apai'te de V. Ex•, pOl-que conheço O homem capixaba, casado como uma dtstinta conterrânea nossa e~
parece-me, com filhos cearenses, quatro!' Por conseguinte, V, Ex' tem todo o direito que nós cearenses, de defender aquela terra, porque fala sua esposa.. dedicadissima e
pelos seus- diletos filhos. Esta é que é a verdade. Sou mtii_:
io ·grato peta ap3:-rte de V. Ex•
O Sr. Hélio Cueiros- Per_inite

'v . .J;X.~ um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Ouço V. Ex•, coni-prazer,
O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Almir Pinto,
acho e nãO tenho por que não concordar comas teses de
V. Ex', do -Senador Virgflio Távora e do Senador João
Calmon, a respeito desses planos rederltores, desses pia. nos fantasiosas ou mirabolantes para retirar o Nordeste
t,g_do da situação em que se encontra. Pàde até parecer
um plano muito razoável e racionaL O que eu digo, e é
ess:e o sentido do meu aparte, que talvez não tenha sido
bem entendido ...
O SR. ALMIR PINTO - E V. Ex' fala como- cearerise, não obstante ser representante do Pará nesta Casa.
Mas, V. Ex• tem o seu umbigo enterrado na cidade de
Fortaleza, capital do Estado do Ceará. Por isso, fala
como cearense.
O Sr. Hélio Gueiros ~Muito obrigado a V.. Ex• pelo
seu testemunho. Mas, o que quero dizer é que·a situação
do Nordeste é de pronto~soc_orro imedia.to. Tem gente,
~ança, morrendp de fome., t emergenciaJ. E o 9ue se vê,
- o que se tem noticia, é que O GovernO, ap.ilreritando generosidade e compaixão por aquela gente, está fazendo
frente de Servíço, em que ele paga 15 mil cruzeiros por
mês a um pai de família. E antes, disse aqui o nobre Senador Helvfdio Nunes, que pagava II mil cruzeirOs.
O SR. ALMIR PINTO - V.: Ex• perinite um instantezinho?
O Sr. Hélio Gueiros -

Pois não.

O SR. ALMIR PINTO .- V. Ex• chegou numa parte
em que o Deputado Milton Figueiredo, no seu discurso,
dizia o seguinte;, "'A lista, para pagar 15 mil cruzeiros.
Salário para afastar um pouquinho a m:orte".
O Sr. Hélio Gueiros nhuma!

Não afasta a· morte coisa ne--

O SR. ALMIR PINTO-- "Fazê-la demorar um pouco a _chegar",
O Sr. Hélio Gueiros- Ah! Demorar um pouco ache-

gai-'!
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- O -SJ[-ALMTR--PINTO --;-."Aqueles 15 mil cruzeiros
representam a agonia, o prolongamento do estado de
coma de uma Nação".
Essas são as pa13.vras do nobre Deputado Milton Figueiredo, do Estado do Mito Grosso.
O Sr. HéJio Gueiros- Senador Almir Pinto, conside-.
ro indecente o Governo da União pagar uma miséria
dessa a um trabalhador do Nordeste. E não adianta des~
culpas de dificuldades de erário, disso ou daquilo, quando se tem conhecimento de coisas escandalosas que V,
Ex• sabe muito bem, de escândalos, envolvendo duzentos e tantos 9ilhões da Delfin, quatrocentos e dezoito bilhões da Coroa, e, ago·ra, maís dois bilhões de dólares. E
esse Go.verno, que assiste impassível a esse malbaratamento do dinheiro público, que vem dizer, então, que só
pode pagar quinze mil cruzeiros a um trabalhador nordestino, para Hvrã-lo da morte? t esse o aspecto que eu
quis dar, para mostrar que - em questão de prontoso-corro ....;,.._ninguém· vai esperar mobilização ainda do
povo, não. o- Governo tem que acudir imediatamente,
dar esse pronto-socorro. urgente, necessário e imediato.
Essa históríà de dizer que, em 1930, era aSsim,--em 1940
era assim, em 1950 era assim, em 1960 era assim, -se isso
consola e vale_alguma coisa, então, não adianta estar fal todo aqui para melhoria de coisa alguma no BrasiL Nós
estamos vivendo o dia de hoje, 1983. Eu quero saber o
que o Senado pode fazer em 1983. Eu quero saber o que
o Governo do Brasil pode fazer em 1983. Não me consola coisa alguma dizer que em 50, 60, 40 e 30 era assim.
Desse jeito, nós não temos horizontes, perspectivas. Eu
me recuso a aceitar essa acomodação esse status quo que
se arrasta pelo Brasil por longos anos. De modo que eu
estou de pleno acordo com os grandes planos, estou de
pl_eno acordo com a mobilização de toda a população
brasileira,. mas acho que, na emergência, o Governo tem
que dar o exemplo, tem que tomar o comando, tem que
dar a decisão política, como bem disse V, Ext, porque só
depois de tomar essa iniciativa é que o Governo vai verificar que todo o povo brasileiro o acompanhará nessa
benemérita cruzada. Era o aparte que eu queria dar
co01o complemento a V. Ex' Muito obrigado.

O SR. ALMIR PiNTO -

Agradeço a V. Ex•

cOntin-Jã:nd~, Sr. Presidente, diz ainda o Deputado
Milton Figueiredo:
"Admiro muíto. o povo nordestino, que tem quatro Ministros na área da seca, tem o Presidente do
Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados, onze vice-líderes nesta Casa e quatro na
Câ.m.aAa_Allit, além de mais de mil DAS da mais alta
importância. E não se reúnem para, num gesto viril,
num gesto de macho - expressão usada pelo própri"o Deputado - dizer ao Presidente da República
que basta, para dizer a S. Ex~ que dê um basta a
tudo isso.
_Que a- fOrtaleza do N ardeste se_ una e diga ao Presidente que basta de sofrimento.
Sr. Presidente, como homem de Mato Grosso,
_homem das águas, eu c_horo_a dor do Nordeste. Sem
demagogia_, pois não vou ter votos nem vou_ fazer
política lá. Eu não conhecia o Problema, Sr. Presidente, e hoje apresento àquele povo minha solidariedade. Acho que temos que fazer alguma coisa, Sr,
Presidente. V. Ex•, que também ê nordestino, podia
pegar essa baÕdeira da não-aceitação das coisas fáceis, da não-aceitação das coisas definidas, que o
Governo·, miseravelmente, entrega àquele povo Cr$ 15.736,00, mensais que, diga-se, Sr. Presidente,
servirá como antecâmara da morte ... _o estado de
cOma de uma grande região, que tem tud_o para ser a
grande região brasileira,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, sou profundamente emotivo, ejâ disse
que desejava dizer e li o pensamento escríto do repre~
sentante do Congresso Nacional, Deputado por Mato
Grosso. Disse, de "inícTo, que buscaria mais em liv_ros,
jornais e revistas orientar-me na problemâtica das secas
do Ceará, por conhecê-la perfeitamente, já que nasci
num ano de seca, há 70 anos, 1913! Mas pediria a V. Ex',
já que li alguns tópicos do escrito de Vamireh Chacon,
da Editaria de Opin"ião, que ao ínvéS de serem transcritos
0

nesse meu discu_rso apenas os pontos a: qUe fiz referência;
faça no seu todo para que fique registrado nos Anais

0

do Senado FederaL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_, (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALM/R PINTO EM SEU DISCURSO:

SECA, PROBLEMA INSOLÚVEL
VALMIREH CHACON
Da Editora de Opinião
A permanência e até a multiplicação dos efeitos catastróficos das secas nordestinas são o maior exemplo da incompetência burocrática e política llo Brasil. Há quase

cem anos o fenômeno foi explicado e mesmo previsto nas
suas repetições, pouco minoradas, muito menos evitadas. O quadro desolador chegaria a ser monótono, se
não fosse trágico, com os fluxos de imígrantes sempie
voltando a ocorrer.
Mas já em 190 I, Euclides da Cunha em "Os Sátões",

recorria às pesquisas do Senador cearense Tomas Pom-

A primeira providência concreta foi tomada pelo presidente Epitácío Pessoa, paraibano do alto sertão de
Umbuzeiro, conhecedor do problema de perto. Ele criou
o Instituto Federal de Obras contra as secas, construtor
de pioneiros grandes açudes.
Só que pro-ssegue inacabada a rede de irrigação a partir das represas, até hoje beneficiãndõ -quãse ex.dllsivamente os proprietários das terras em torno.
Com as_âguas se salínizando freqUentemente, por con- ta do teor dos solos e do alto grau de evaporação. Daí a
criação de crustáceos marinhos em algumas destas
super-represaS, camarões e lagostas e centenas de quilómetros de oceano ... Cena espantosa que bem dá uma medida das contradições do problema.
Um dos motivos de reação conservadora no Nordeste,
nas vésperas de 1964, partiu exatamente do protesto dos
proprietários não só contra a desapropriação de terras à
margem das estradas federais, decisão de implicações nacionais, quanto também a desapropriação das terras ao
redor dos a:Çudes nordestinos.
Argumenta-se o alto custo da irrigação, mas o México, e não só Israel, dispõe de maiores áreas irrigadas que
o Brasil. Irrigação do Nordeste é viável a partir das represas e principalmente dos grandes rios perenes da região, o· São Francisco 'e o Parnaíba, beneficiando de início Pernambuco, Bahia, Alagoas, Piauí e Maranhão. Já
existem experiências no São Francisco, do tipo do Projeto Bebedourõ e- das plantações até de uva da Cinzano,
comprovando a viabilidade. Os retornos dos investimentos de uma empresa privada, tanto quanto os do Governo, demonstram sua rentabilidade.

peu, para definir o que classificava de. "ciclos" da seca,
"porque o são no rigorismo técnico do termo- abremAqui é que entra a análise de Antônio Callado, em lise e encerram-se com um ritmo tão notável, que recorvro polémico tornado clássico. Os Industriais da Seca e
dam o desdobramento de uma lei natural ainda ignoraos
Galíleus de Pernambuco, escrito à base de pesquisas
da".
so_bre as Ligas Cãmponesas então em ascensão. As oliReferindo-se à,, "correspondência exatfSsima das dagarquias locais não interessam mudançãs sociais profuntas" Euclides cita as maiores dos séculos XVIII e XIX;
- das, necessariamente decorrentes de um intenso progra1710-1711, 1723-1727, 1744-1745, 1777-1778, 1808-1809,
ma de irrigação. O que elas querem é o que vem haven1824-1825, t835-1837, 1844-1845, 1877-1879. Em 1913
do, providências circunstanciais para enfrentar crises
tornaria outra, com mais uma na década de 1920 e, num
agudas, deixando o problema intacto para repetir-Se
crescente, a de 1932.
-p-ouco em seguida, perpetuando-se.
Dos seus dados, Euclides concluía. "o maior ínterregno de trinta e dois anos" (1745-1777) entre duas grandes
Uma das principais bases do antigo coronelismo semsecas, de modo a verificar-s~. "uma cadêriéia rai·o perturpre foram as secas. A dependência agravava-se a um
bada na marcha do flagelo, entrecortado de intervalos
ponto em que só o capitalismo do dono das maiores e
poucos díspares entre nove e doze anos, e sucedendo-se
melhores terras tinha condições de atender os necessitade maneira a permitirem previsões segurãs sobre irdos. Entre uma seca e outra, o medo encarregava-se de
rupção".
advertir ao sertanejo que ele não passava de um flagelaO pior está na constatação de Euclides, desde 1901,
do potencial. E, mesmo nos longos períodos Cérteis, o
apontando uma indiferença que iria persístir indefinida~
agricultor despossuído continuava precisando dos crédimente. E incrível como continuam válidas suas palavras:
tos paternalistas autoritários através dos métodos semi"Apesar desta simplicidade extrema nos resultados imefeudais de exploração: a "meia", a "terça", o "cambão",
diatos, o problema, que se pode traduzir na fórmula aritsubtraindo-lhe, sem pagamento, parte do produto do seu
mética mais simples, permanece insolúvel".
trabalho ou da, sya duração em proveito do doi1o -todoQuanto às causas, insiste Euclides, a própria influênpoderoso.
cia das manchas solares, depois apontada como grande
Dois Caminhos de fuga são, então, exercidos pelo tranovidade, já tinha sido apontada pelo Barão de Capanebalhador rural sem terras: descer temporariamente do
ma ... E o pioneiro da meteorologia no Brasil, Sampaio
se~tão semi~ârido _para os canaviais do litoral, na forma
Ferraz, foi ao ponto de tirar médias estatísticas'mais exade corumbas tão bem descritos pelo romance de Amantas, com ciclos de sete anos de chuvas e sete de secas. Endo Fontes, ou definitivamente como bóias-frias, segundo
tremeados pelo que os nordestinos chamam de "secas
p<issai"a_m a ser_ chamados no Centro-Sul do País. Uma
verdes", isto é, chuvas apenas suficíerites Para a sobri!ví-- - espécie de exército índustrial de reserva, mantido potenvênda do gado e das pessoas, morrendo contudo a agricialmente para baixar os salários todas as vezes que eles
cultura. E o momento quando os governos dispersam as
ameaçam tornar menos competitiva a produção. Outra
frentes de trabalho, imaginando superado o problema ...
explicação para a cumplicidade do Centro~Sul nos infin-'
Como sair do dilema?
dáveiS adiamentos da solução do problema, além da cor-
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rupçào indo das fõnies aos destinatários dos recursos.
De modo a teiininar sobrando pouco para as vítin:J~S do
flagelo, fenômeno muito conhecido em todo o Nordeste.
Qual a saída? Repetimos.
- -Em recente diálogo que mantivemos, com o governa~
doi-- de Pernambuco. Roberto Magalhães, dele também
ouvimos o mesmo que se de__vários próceres nordestinos:
"A decisão só pode ser polltica. No dia em que o Nordeste passar a ser realmente uma prioridade nacional".
Mas, na prática, muitos políticos locais teimam em
reincidir nos pedidos a retalho. Cada qual se limitando
aos seus interesses eleitoreiros. Descuidados da mudança
psicossocial etn operação, com a penetração dos meios
de transporte e comunicação de massas, despertando e;r;;pectativas difíceis de 3.tendinlento. O que só faz aumentar o potencial Perículosidade do problema.
A partir do momento em que a preocupação com a segurança for realmente nacional, favorável a toda a
nação, inclusive regionalmente, sem dúvida a questão
nordestina serã considerada enfim prioritária, Pois ela
tende a ameaçar a própria unidade da nação.
Olhem-se as projeções do Brasil no início do próximo
século, quando estiverem absorvidas as potencialidadés
energéticas da Itaipu e do sistema nuclear em implantação. O Centro-Sul terá subido tantos degraus que deixará o Nordeste abaixo de perder de vista, mesmo com o
pleno aproveitamento dos complexos de Boa Esperança
e Paulo Afonso, ainda assim posto em risco pela quise
paralisação recente da sua expansão em I tapa rica. Obrigando protestos do governador pernambucano.
Lembre-se ainda o agravamento pela pressão demográfica. Cada vez o número de flagelados se apresenta
maior, tornando urgente um paralelo programa de planejamellto familiar. Mas se as me_didas se concentrarem
apenas ou principalmente nisto, diminuirá dramaticamente a capacidade de pressão política dos sobreviventes: o Nordeste tem hoje trinta milhões de habitantes,
diante de vinte_e sete só do estado de São Paulo. A maior
cidade nordestina, com três milhões deles, passou a ser o
Grande São Paulo, acima de Fortaleza, Recife ou Salvador..
Enfim, a questão nordestina tende a agravar-se ou estagnar, na maior demonstração, repita-se, da incompetência burocrâtica e política do Brasil. Com sensíveis repercussões no seu ânimo, não só em seus conflitos sociais. Recorde-se cfe tambéfn ser o Nordeste~ po"r Olinda
e Salvador, os berços da nacionalidade. O século XVI
brasileiro é um século pernambucano e baiano. Nenhum
país renega impunemente suas raizes.
As pesquisas aeroespaciais da Aeronâutica, confirmando os ciclos entrevistos por Euclides da Cunha e
Sampaio Ferraz, e o esforço atual do Ministério do Interior por seus diVersos órgãos, significam mais uma batalha em gUerra multissecular que temos mais perdido que
ganho. Um dia deverá ser enfim diferente. As denúncias
e os pioneirismos asseguram a perseverança, dão-lhe
umª cobertura de opinião pública que vez por outra falta, quase por fadiga nacional, diante dos fracassos.
O -sertão nordestino nada tem de desértico, é semiárido. Isto sim. A Prova está nas "secas verdes" há pouco referidas, aõ lado de _longos períodos férteis. Deixar
que o problema se agrave, implicará na consumação do
previsto pelo geográfo francês Jacques Lambert, noutro
livro clássico: Os dois Brasis. E já advertia Lincoln a propósito dos Estados Unidos, cuja secessão evitou: uma
casa dividida não sobrevive.
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 130• SESSÃO,
EM 19 DE AGOSTO DE l983
1.1 -ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro Chef~
do Gabinete Chil da Presidência da
República

estabelece a região metropolitana

Ministro da Justiça em favor da
-pronta elucidação de homicídio vesistema administrativo metropoli- rificado no Estado da Paraíba em
tano.
-(rUe vitimou a -dirigente sindical
- Projeto de Lei do S"e-nado n<l Margarida Maria Alves.
199/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, qUe eleva-o valOr
SENADOR MÁRIO MAIA
do salário-família do trabillhador e Observações sobre a decisão do
a taxa para o seu custeio.
Governo Federal em assumir as

de Brasília e disciplina o respectivo

1.2.4- Discursos do Expediente
- N9 315/83, encaminhando informações prestadas pelo MinisSENADOR_10RGE KALVME
têrio das Minas e Energia, enl aten- - Encaminhando à Mesa o Projedimento ao Requerimento n9' to de Lei do Senado n9_2PQJ83, que
733/83, formulado com o objetivo determina a concessão d~ subsídios
de instruir o Projeto de Lei do Se- · para compra de gêneros de primeinado n., 62/81.
ra necessidade a pessoa de baixa
renda.
1.2.1- Pareceres encaminhados
SENADOR LVIZ CAVALà Mesa
CANTE-- LançamentO do livro
.. Poemas ao Tempo" de autoria do
1.2.3 ~Leitura de projetos
poeta Luiz Carlos Urquiza Nóbrega.
- Projeto de Lei do Senado n'il
SENADOR HUMBERTO LV198/83-Complementar, de autoria
CENA, como Líder- Apelo ao Sr.
do Sr. Senador Mauro Borges, que

dívidas contraídas pela SUNAMAN e da posição da direção da
PETROBRÂS que estaria na imi~
nência de ser anuncíada, determinando o corte de forneCimento de
combustível para a VASP.

SENADOR JOÀO CALMON
- Esclarecimentos sobre aparte
dado por S. Ex• a recente pronunciamento do Senador Luiz Viana, a
respeito da sucessão presidencial,
tendo em vista a repercussão dada
ao mesmo pela Imprensa. Observações sobre o O_ecreto-lei nç
2.045/83, que altera a política salarial.

O SR. PRESID~TE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l'>'-5ecretãr1o procederá à leitura do Expediente.
É lído o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO
GÀBINTE CIVIL DA
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
N'>' 315/83, de 19 de agosto do corrente ano, encaminhando inforritaÇões prestadas pelo Ministério das Minas e Energia, em atendimento ao Requerimento nç 733,
de 1983, do Senador Mauro Borges, formulado com o
objetivo de instruir o Projeto de Lei do Senado n'>' 62, de
1981, de sua autoria, que dispõe sobre a cobrança 'de
contas de energia elétrica, água, gás e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos, e dá outras
providências.
PARECERES
PARECER N• 730, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'>'
19, de 1981 (n9 90/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto _de
Decreto Legislª~ivo nç J~, de 1981 (n'>' 90/81, na Câmara
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SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder- Transcurso da
data natalícia de J.J. Seabra.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Falecimento do eng.
Flávio Suplicy de Lacerda.

1.2.5 - Leitura de projeto
-

Projeto de Lei do Senado n<:>

201/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que inclui na
área de atuação da SUDENE aregiã-o dó Estado de Goiás- com.:preendida no Polígono das Secas,
constituída dos municípios -que especifica.

1-3- ORDEM DOJ)IA
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'~' 161/81, que autoriza
o Poder Ex.ecutivo a aliénar à Em-

presa Agropecuãria Industrial e
Colonizadora Rio Candeias Ltda.,
área de 33.000 (tr10tã. eTi'ês ffiíl hec-tares), no Estado de Rondôniã,
para implantação de projeto de bovinocultura. Aprovada. Â promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'? 74/83, que autoriza o
Governo do Estado do Pará a alienar à Empresa Maisa-Moju
Agroindustrial S/ A., uma área de
terras devolutas do Est<tdo, com
aproximadamente 30.000 (trinta
mil hectares). Aprovada. Ã promulgação._
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'? 77/83, que suspende

a execução do art. 211 da Lei- n9
SENADOR PEDRO SIMON1.333, ciC-25 de dezembro de 1977, Apelo aos Ministros da Previdên- _
do MLinicípio de Sertãozinho, no cia e Assistêilcia Social e da FazenEstado de São Paulo. Aprovada. Ã da em favor de pessoas_ físicas e
promulgação.
- --juddicas do Municipio- de Rio
-Redação Final do P~oje~o de __ Orand~RS~ atingidas por en-_
~esolução n'?_ 86/83, que autoriza -a chentes.
·
Prefeitura- MuniCipal de Mundo·
SENA DO R
G AS T ÃV
Novo, Estado de Mato _Grosso do MULLER - Conclusões _do _"Se.Sul, a contratar operação de cfédi- minário de Prefeitos e Presidentes
to no valor de Cr$ 108.118.851,47 de Câmaras de Capitais Brasilei(cento oito milhões, cento e dezoito .ras".
mil, oitocentos e cinqüenta e úm1.5- COMUNICAÇÃO DA
cruzeiros e quarenta e sete- centaPRESIIÍENCIA , , .
.
vos). Aprovada, Ã promulgação.
_:_ Redação Final dO P.fojeio dt! ~
Término do prazo para apresenResolução nll 87/83, que autoriZa a
tação de emendas ao Projeto de
Prefeitura Municipal de Iguatemi,
Resolução nll 91, de l983, lido em
Estado de Mato Grosso do Sul, a
sessão anterior.
contratar- operaÇão de crêdito no
valor de Cr$ 132.784.()()(T,OO (cento
1-6- DESIGNAÇÃO~ DA ORe trinta e dois milhões, setecentos e
oitenta e quatro mil cruzeiros). DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESS!O. ENCERRAMENTO
Aprovada. A prÕmulgaçãÔ.
0

1.4- DISCURSOS APóS' A
ORDEM DO DIA

2-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR

SENADOR FÁBIO LUCENA

Do Sr. Aloysio Cha-;es, pronunciados na sessão de 18-:8.-83.

-- Flagelo da seca nordestina.
Dívida externa brasileira.

SENADOR CA!lLOS ALBERTO, como Líder - Resposta ao
discurso do orador que o antecedeu
na tribuna.
SENADOR MAURO BORGES
- Manifestação contráiia à" construÇão ·cte rodovia na II hã de Bananal.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em prol dos metalúrgicõs de João Monlevade.

dos Deputados), que aprova o texto do Tratado d_!::_Ami- _
zade e Cooperação, -firmado entre o GovernQ da República Federativa do Brasil e o Govei'no da República
da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1983. --João Lo.:
bo, Presidente- Passos Pôr to, Relator -Saldanha Df:!:r·

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1983

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 ~ aprovado o texto do Tratado de: Amizadt'
e Cooperação entre o Gõ\iiri1.á-da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia, con·
clufdo em Bogotã, a 12 de março de 198f.

Ata da 122• Sessão, realizada em
I 1-8-83.

4-MESA DIRETORA

eu
, Presidente do Senado FedCral, promulgo o -seguite
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1983

Aprovo o texto do Convênio entre o Governo de
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Êquador sobre Transportes Marítimos,
concluído em Brasflia, a 9 de fevereiro de 1982.
O Congi'esso Nacional decreta:

Art. 111 Ê aprovado o texto do Convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador sobre Transportes Marítimos,
concluído em Brasflia, a 9 de fevereito de 1982.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data sua publicação.
PARECER N• 732, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redaçílo final do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
14, de 1982 {nll 123/82, na Câmara dos D~putados).
Relator: Senador Saldanha Derzi

A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n'i' 14, de 1982 (nll 123/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Econômica e Industrial, celebrado em Brasflia, a 5 de novembro de 1981.
Sala da Comissões, 19 de agosto de 1983. -João Lobo, Presidente- Saldanha Der:t:i, Relator- Passos Pôrto.
ANEXO AO PARECER N• 732, DE 1983

5 - LIDERES E VI C-ELIDERES DE PARTIDOS

Redaçilo fmal do Projeto de Decreto Legislativo n'i'
14, de 1982 (O'? 123/82, na Câmara dos D~putados).

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciS-o I, da Contituição, e
eu
, Presidente do Senado Federal, pro~
· millgo o seguirite

PARECER N• 731, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de D~creto Legislativo nll
10, de 1982 (nY 131/82, na Câmafa dos D~putados).

ANEXO AO PARECER N• 730, DE 1983

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, n-os
termos do art. 44, inciso 1', da Con.Stítuição, eeu
, Presidente do Senado- Federal, pfomulgo o seguinte

3 - RETIFICAÇÃO

Art. 21' Esse Decreto Legislativo entra em vigor na
d<!la _de_ s_ua pubiicação.
- -

.;_

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo Jl9
19, de 1981 (n9 90/81, na Câmara dos Deputados)!

_
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Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 10, de 1982 {n'i' 131/82, na Câma~
- ra dos Deputados), que aprova o texto do ConvêriiO
sobre Transportes Marítimos entre o Governo da Repúb_lica Federativa do Brasil e o Governo d3. República
do Equador, concluído em Brasflia, a 9 de fevereíro de
1982.
~Sala das Comissões, 19 de agosto de 1983. -Joio Lobo, Presidente - Passo Pôrto, Relator - Saldanha D~r

u.

ANEXO AO PARECER N• 731, D_E 1983
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nll
10, de t982 (n'i' 131/82, na Câma.ra dos D~putados).
Faço saber que o Co_ngresso Nacional aprovou, nos
termos do _art. 44, inciso I, da Cosntituição, e

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1983

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Econômlca e Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de
1981-

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'? ~ aprovado o texto do Acordo entre o Go·
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Finlândia sobre Cooperação Econômica e
Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de
1981.
Art. 2'1 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de _sua publicação.
PARECER N' 733, DE 1983.
-Da Comissão de éonstltulçílo e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n'i' 89,, de 1983 (nll 776--B,
de 1983, na Câmara dos Deputados), que "assegura
validade nacional às Carteiras de Identidade, regula
sua expedição, e dá outras providências".
Relator: Senador Murilo Badaró.
O Exm'i' Sr. Presidente da República, na forma do art.
51 da Constítuição, encaminha à apreçiação do_Congres- .

Agosto de 1983

so Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Exmt S:r. Ministro- da Desburocratização, o presente
projeto de lei, estabeleCendo normas padronizadoras,
para que as carteiras de identidade emitidas por órgãos
de identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios, tenham fé pública e validade em todo o território Nacional.
A matêria fõi aprovada na outra Casa do Legislativo,
com a adoção de Emenda modificadora da redação da
alínea, ..a" do art. 3_1', para efeito de sua melhor adequação à boa técnica legislativa. Assim, onde se 1~, ..armas da República" e inscriÇãq, "República do Brasil",
no texto ofiginal, passa a viger a expressãq, .. armas da
República" e inscrição "República Federativa do Brasil".
No mérito, verifica-se ·a inteira opOrtUnidade e a utilidade social da proposição, sendo de destacar-se o fato de
que, a partir de sua vigência, para a Obtenção-da Carteira
de Identidade, a pessoa física deverá apenas apresentar
certidão de nascimento ou de casamento.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela
aprovação do projeto.
Sala da Comissão, 17 de agosto de 1983.- Helv(dlo
Nunes, Presidente; em exercício- MorDo Badar6, Relator - Martins Filho - Enéas Faria --Hélio Guelros Amaral Furlan- Alfredo Campos- Aderbal JuremaCarlos Chfarelli.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien·
te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
}9-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 198, DE 1983
COMPLEMENTAR

Estabelece a regiio metropoHtana de Brasflia e
disciplina o respectivo sistema administrativo metropolitano
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jf Fica estabelecida, na forma do art. 164 da
Constituição Federal, a região metropolitana de Brasília,
constituiildo-se das regiões a:dministr-atívas dO Distrito
Federal, dos municípios de Luziânia, Padre Bernardo)
Plana1tina, Formosa e Cristalina, no Estado de Goiâs, e
do Município -de Unaí, no Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Haverá na região IDetiOpolitami um Conselho Deliberativo e um Conselho Consultivo, criados pela
lei federal.
§ I'~ O Conselho Deliberativo constituir-se-â de seis
(6) membros, de reconhecida capacidade têcnica e administrativa, nomeados pelos governadores do Distrito Federal, de Goiás e Minas Gerais, dois por unidade federada.

§ 2'~ O Conselho Consultivo compor-se-ã de um representante de _cada região administrativa -do Distrito
Federal e de cada ·município integrante da região metropolitana.
§ 39 Incumbe ao Distrito FC:der3.1 e aos Estados âe
GoiãS e Minas Gerais prover, às suas expensas, as despc::sas de manutenção dos conselhos_de que trata este arti.:
go.
Compete ao Cons"elho Deliberativo:
I - Promover a elaboração· de Planos de DeSe'nvolvimento da Região Metropolitana e programaçãó dós serviços comuns;
II - Coorden?r a execução de programas e projetas
de interesse da região metropolitana, objetivando-lhes,
sempre que possível, a unificação quanto aos serviços co-
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'~Parágrafo único. A unificação da execução dos serviços comuns efetuar-se-á quer, pela concessão de serviçQ às entidades estaduais, quer pela constituição de
empresa de âmbíto metropolitano quer mediante outros
processos que, através de convênios, venham a ser estabelecidos.
Art. 49 Compete ao Conselho Consultivo:
I - Opinar, pó r solicitação do Conselho Deliberativo,
sobre questões de interesse da região metropolitana.
II - Sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração
de planos regionais e a adoção de providências relativas
à execução dos serviços comuns.
Art. 5'~ Consideram-se de interesse metropolitano os
seguintes serviços comuns aos municípios que integram aregião:
1- Planejamento do desenvolvimento económico, social e territorial de forma integrada;
I I - Saneamento básico, notadamente abastecimento
de âgua e rede de esgotos e serviços de limpeza pública;
III·- uso do solo metropolitano;
IV- transportes e sistema viário;
V -:- indústria e comércio;
VI - agricultura e abastecimento;
VII - educação;
VIII- habitação e património históricó;
IX -justiça e promoção social;
X - recreação e lazer;
XI - aproveitamento dos recursos hídricos e controle
da poluição ambiental, na forma da lei federal;
XII- outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.
Art. 69 Aos municípios da região metropolitana
participantes da eXec_uçãO do planejamento integrado e
-dos serviços comuns, serâ assegurada preferência na obtenção dos recursos federais e estaduais inclusive sob a
fotma de financiamentos, bem como de garantias para
emprêstimos.
Parágrafo único. -E facultado ao Poder Executivo
Federa] destinar parte dos recursos previstos no ítem III
do art. 25, da Constituição à participação dOs municípios na execução do planejamento integrado e dos serviços comuns na regíão metropolitana.
Art. 79 Ê criado o Fundo Contábil para o desenvolvimento da Re"Sião MetrOpolitana de Brasília destinado
a finariciar Os- piogramas e projetas prioritários para a
região.
Parágrafo Ünico. O fundo será constituído de:
l - recursos de natureza orçamentária e extraorçamentária que lhe forem destinados pelos Governos
Federal, do Distrito Federal e dos Estados de Goiás e
Minas Gerais,-;nediante apresentação de planejam"ento
adequado;
2 - produto de operações de crédito interno e externo
obsCrvada á -legislação federal pertinente;
3 - pan:elas de recurso de natureza tributária estaduais~-para destinação a serviços comuns da Região Metropolitana;
4- recursos de outras fontes internas e externas.
Art. 89 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificaçio
b art. 164 da Constituição, ao prever a instituição dis
regiões metropolitanas, "independentemente de sua vinculação administrativa", deixa evidimtemente claro que
elas tanto podem agrupar municípios- de um mesmo Estado coniõ abringer os de Estados vizinhos, "independentemente de sua vinculação administrativa", desde
que "façam parte da mesma comunidade sócioeconómica".
O que caracteriza essa comunidade sócio~económica,
que tem como elemento físico a continuidade territorial,
ê o conjunto de-intereSses de produ'ção e Consumo, de relações mercantis e atê mesmo 0. fa':to de buscarem nos

mesmos centros produtores o-atendimento das suas necessidades de abastecimento.

Trata-se, ademais, de encontrar solução pronta para
problemas urbano-regionais, que afetam a mesma comunidade geográfica e social, economícamente homogénea,
cujos problemas ultrapassam a capacidade dos governos
municipais de forma isolada.
As grandes concentrações urbanas, tanto na periferia
da metrópole como dentro das cidades que compõem a
~regiãO rrietropolitana de Brasília, enquanto aumentam a
interdependência dos núcleos urbanos, findam por desafiar o Governo das três esferas, principalmente quanto
aos problemas de transporte e habitação.
As regiões administrativas do Distrito Federal, como
os Municípios de Formosa, Planaltina, Padre Bernardo,
Luziânia e Cristalina, em Goiâs, e o de U naí, em Minas
Gerais, têm caractertsticaS próprias, diversos estágios de
desenvolvimento, apresentando diferente resposta para
cada problema, mas enfrentam problemas conjunturais
comuns, advindes do próprio desenvolvimento metropolitano.
Os serviços decorrentes não po-dem ser atendidos, com
eficiência, por unidade isolãda do conjunto e, por isso
mesmo, devem ser coordenados por um Conselho Deliberativo qüe, iguãlinente, providenciará o remanejamento e unificação dos serviços que venham sendo executados pelos municípios da região.
Cumpre aos Estados envolvidos estabelecer a vinculação das atívidades de planejamento, programação,
coordenação e controle, levados os problemas a um centro de decisão.
Os instrumentos de execuÇão das tarefas compreendidas na área da Região Metropolitana se realizariam por
dois Conselhos: o Consultivo, composto de um representante de cada unidade integrante da região metropolitana, competente para opinar sobre questões de interesse
da região metropolitana, sugerindo a elaboração de planos regionais e adotando p~rovídências relativas à execução dos serviços; ao Conselho Deliberativo, com seis
membros nomeados pelos governadores do Distríto Federal, Goiás e Minas Gerais, cumpre promover a elaboração· de planos de desenvolvimento da região metropolitana, programar os serviços comuns e coordenar a execução de programas e projetas de interesse da região metropolitana.
A criação do Fi.mdo Contábil para o desenvolvimento
da região metropolitana de Brasília permitirá a realização de investimentos metropolitanos, integrados ao
sistema de crêdito dos Estados envolvidos, orientada
essa política pelo Conselho Deliberativo, com a solução
dos aspectos lêcnicos confiadas a uma Empresa Metropolitana de Planejamento.
Acreditamos que a criação da Ãrea Metropolitana de
Brasília não apenas facilitará a solução de problemas de
abastecimento da cidade, mas disciPlinarã o desenvolvimento dos municípios vizinhos, de GOíás e de Min3s GCrais, cujo impulso inicial de crescimento tende a
substituir-se pelos efeitos danosos da imigração indisciplinada.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1983.- Mauro Borges.
(Às Comissões de Constituiçio e JustiÇ21., de Serviço Público Civil, de Municípios, do Djstrito Federal
e de Finanças)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 199, DE 1983

"Eleva o valor do salárlo-famOia do trabalhador e
a taxa para o seu custeio''·
O Congresso Na-cional decreta:
Art. J9 É fixado em vinte por cento (20%) da remuneração do trabalhador o valor de cada quota do salário-
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família a que- se refere o ai't. 2~' da Lei n" 4.266, de 3 de
outubro de 1963, elevando-se simultaneamente para oito
por cento(%) a taxa de custeio do benefício, arrecadada

na forma da legislação pertinente em vigor.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor -na data de sua
publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Criticado por uns poucos, mas elogiado pela maioria
que sempre o -c_onsiderou uma das mais importantes conquistas do trabalhador brasileiro, o fato é que o saláriofamília, criado pela Lei n' 4.266, de 3 de outubro de
I%3, acabou sendo, através dos anos, valioso complemento salarial para os de baixa renda.
Entretanto, estabelecendo a lei em vigor que o seu valor corresponde_ a cinco por cento do salário mínimo e;
estando este acentuadamente defasado em relação a tudo, claro está que o salário-família tende a também ficar
irrisório, insuficiente até mesmo para as despesas mais
elementares do trabalhador ou do filho.
Daí a necessidade de .atualizar o seu valor tal como
aqui se pleiteia.
Sala das Sessõ_es. 19 de agosto _de 1983.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 196.3
tDOU 8-10..63-" LTr 27/563)
Institui o salário-família do trabalhador, e dá ou·
tras providências.
Art. 2!. O salário-família será pago sob a forma de
uma quota percentual, calculada sobre o valor do salário
mínimo local, arredondado este para o múltiplo de mil
seguinte, por filho menor de qualquer condição, até 14
anos de idade.
(Às Comissões de Co'nstitufçao e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os proj_etos
que acabam de ser lidos_serão publicados e remetidas às
comissões competentes_. Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Encaminhamos à Mesa projeto de lei que determ-iriã a
concessão de subsidias. para a compra de gêneros de prímeira necessidade a pessoas de baixa renda, assim consubstanciado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 200, DE
1983

Determina a concessão de subsídios para a compra
de gêneros de primeira necessidade a pessoas de baixa
renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art._ l~" __ O GOverno Federal, através da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), ou outro
organismO correlato, concederá a famílias cUja renda de qualquer natureza não ultrapasse a 5 (cinco)
salários míniniOS,-ciU apessoas que se enconfrem desempregadas, subsídio direto para a compra de gêneros de primeira nece-Ssidade.

Parágrafo único. O subsídio será concedido
pelo prazo máximo de dois anos, após cOmprovação
do interessado de que não possui rendimento superior a:o limite estabelecido neste artigo, e enquanto
durar, nesse período, o estado de necessidade.
Art. 2~> O programa abrangerá os seguintes
produtos: farinha de mandioca, arroz, feijão, carne,
leite, açúcar e óleo de soja.
Art. 31' Nos locais onde não hou"~o--er postos da
Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), ou
outro organismo correlato, será concedido subsídio
atravês do comércio local, por delegação daqueles
organismos, cabendo-lhe, como recompensa, o crédito correspondente ao ICM - Imposto de Circulação de Mercadorias - sobre o valor subsidiado.
§ 1"' Fica estabelecida a obrigatoriedade da afixação dos preços impressos ou carimbados nas embalagens dos produtos subsidiados.
§ 2"' O subsídio será determinado pela diferença entre o preço de custo e o de comercialização
dos gêneros de que trata o artigo 29 desta lei.
§ 3"' A regulamentaç·ão da presente lei estabelecerá o modo da investigação social e econômica dos
beneficiários, bem como a quantidade de alimentos
a ser distribuída em cada caso.
Art. 4~> O Ministério da Agricultura estabelecerá, periodicamente, os preços subsidiados dos produtos.
Art. 5~> Caberâ ao Governo Federal, através do
Ministério da Agricultura, regulamentar a presente
lei dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 61' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto é auto_-j_Y,stificável. Todos conhecem a situação de dificuldades dos brasileiros
que não possuem ·renda superior a cinco salários
mínimos ou estejam desempregados. Os legisladores
e os governantes não podem mais ficar indiferentes
a essa situação, face a conjuntura econôrnicofinanceira do País, tornando-se necessário estabelecer norma no sentido _de ajudar as cJasses mais carentes.
O Governo dispõe de organização e pessoal suficientes para identificar corretamente aqueles em
condições de receber esse beneficio. Por outro lado,
o subsídio direto ativarâ o consumo e_a comercialização _dos l?rodutos, amenizando o problema do desemprego.
E urgente a aprovação do presente projeto, que
representa, segundo nosso pensamento, uma necessidade inadiáveL_ Nosso conta to Com o povo nos autoriza a dizer que o Parlamento não pode fechar os
olhos às dificuldades cres_centes das_classes de menor renda.
Com esse projeto, temos certeza, estamos perfeitamente identificados com a filosofia do próprio
Governo que, por sua vez, tem tomado medidas visando os mesmos objetivos ora por nós propugnados.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1983. -Jorge
Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto ,de
lc!i,_ apresentado e Justificado pelo nobre Senador Jorge
Kal_ume, i_r_â às comissões de Constit~íção e Justiça, de
Economia e de Finanças.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante,
para uma breve comunicação.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu não sabia, e creio- que nenhum dos colegas também, _que o atual Chefe de Gabinete do Ministro Mário
Andreazza, Dr. Luiz Carlos de Urquiza Nóbrega, é poeta dos mais inspirados, mas o sei agora. Com amável dedicatória, recebi seus Poemas ao Tempo dos quais pincei
o ''Sermão -do PlanaltO", para dizê~to aqui e agora, levando o autor aos Anais da Casa e repartindo com os
nobres colegas o deleite que os versos me-causaram.
SERMÃO DO PLANALTO
Alertai-vos, vós, poderosos.
Preveni-vos de que o Poder,
num relance em vossas mãos,
logo passará.
Amanhã, sereis Vós -o cidadão comum,
e vossa-consciência perguntará,
a todo instante,
por que mais não fizestes de bem,
por que não mais não vos dedicastes,
por que julgastes mal,
por que tripudiastes,
por que,- tendo tudo em vossas mãos,
mais- não destes ao Povo,
que vos aplaudia nas ruas?
Prevení-vos, vós, poderosos,
dos que mentem.
dos que vos iludem e vos traem,
no afã de vos confundir,
para poderem alimentar ambições _desmedida.s
e vaidades' infinitas._
:Alertai-vos, vós, poderosos,
dos que só J\_em o próprio interesse
e nunca _o beffi comum.
Abri os olhos _e serenai a mente,
afastando do vosso coração
todo sentimento inferior,
de ódio ou de vingança,
de privilégio ou de proteção.
Sede justos, mesmOS se vos julgam injustos.
Sede tolerantes, mesmo com os intolerantes.
-Sede pacientes,
meSmo com os que vos agridem
e-nãO vos -deixam restabelecer a Verdade.
Sede generos_os,
mesmo nada tendo a oferecer,
senão uma palavra de esperança.
Sede diligentes, mesmo se vos acusam
de omissos e_displiscentes.
S_ede mansos e pacíficos,
mesmo se vos denunciam de prepotentes.
Cumpri a Lei, mesmo se vos qualificam de arbitrários.
O Poder passa.
Jamais passarão-o Bem e a Vcrdade.
N_em a Justiça.
Nem a Liberdade.
Como vêem V. Exfs,- vale~- pena ler os versos de Luiz
Urquiza.
O Sr. Helvídio Nunes-- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE -

Com prazer.

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Lt1iz Cavalcante, também como V. Exf., recebi e li a magnífica produção poética do diligente e operoso Dr. Urquiza, parai·
bano que serve ao Gabinete do Ministro Mário Andreazza. A produção daquele ilustre e inspirado homem
Público é reilmente digna de louvores. Ele pubHcou não
apenas poemas de uma maneira geral, mas inseriu também no seu livro quadras, sextilhas e oitavas, de larga
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inspiração- poética. Unia delas, particularmente,
chamou-se a atenção. Tendo em vista a situação daqueles que nas piores sítuações e nos maíores apertos procUram sair daquelas situações vexatórias, utilizando o deboche, ele produziu esta quadra, que julgo notável e que
faço questão de reproduzir neste instante:
Tal trato tens,
maneiras tais
que mais pareces
um tolo a mais.
O SR .. LUIZ CAVALCANTE - Muito obrigado.
nobre Senador Helvídio Nunes.
E já que V. Ex• lembrou uma das trovas do meu xará
Luiz Urquiza, eu termino lembrando, também, uma outra trova que achei simplesmente deliciosa:
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Tão logo soube dessa gravíssima ocorrêncía qtie Criou
um clinia de tenSão Da áfea rurai da Paraíba, não só ine
dirígf{)or tele&i-am.i ao-·sr. GOvernàdor do Estado. COm9
mantive contaÍÕ-imediato com o Sr. Ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel, solicitando prontas e enérgicas providêncíãS para a apuraçãO-das reSpoilSabilidades por esse
hediondo crime, de tal sorte que os seus autores fossem
rigorosamen!e punidos.
_ ___:_:_:_Nesse sentido, recebi do Sr. Ministro da Justiça, o seguinte telex:
De Ministério da Justiça DF MSG NR 5322 DT
17-8(83
Senador Humberto Lucena
Senado Federal
Brasília- DF

SEPAR S/NR
Retransmito vossência inteirõ teor telex reCebido
bipt aspas em resposta ao telex do ilustre ministro et
amigo vg tenho a informar em realidade li:unentável
episódio que culminou com o assassinato nossa
amiga"-et-correligionária Margaridã Maria AlvesPresidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Alagoa Grande pt
Governo_da Paraíba tomou imediatas et prontas
providências delegado especial para manutenção de
ordem pública com recomendação de apurar com
tod_o rigor os fatos et ainda solicitou ao Tribunal de
Justiça a designação de um magístrãdo pari isenta
et rigorosa apuração vg considerando noticiário impifmSi -de que hoinicídio poderia guardar conotações de ordem política decorrentes exercício mandato_ presidência do sindicato pt atenciosamente

Glórias nunca busquei,
e nem louvores persigo.
Minha alegria já achei;
estava mesmo comigo~
nessa miséira de rei,
nesse prazer de mendigo.
Muito obrigado, S'r. Presidente! (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal1a) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder de Partido.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Não é de hoje que a Paraíba tem sido o palco de lutas
renhidas dos trabalhadores rurais em busca de um espaço maior na sociedaàe.
Ora são os conflitos pela posse da terra, os quais têm
se ampliado muito no meu Estado, na ãrea dos latifúndios improdutivos, o rã é ã ação -Õbstinãda e eficaz dos di-rigentes sindicaiS, junto à juSHça:-vrsa-ndo a asSegurar o
reconhecimento dos direitos dos trabalhadores face à incompreensãO, ao egoísmo e, pOf vezes, à próPría intolerância creScente de alguns proprietáríos maiS ãtiaSiildOs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lembro-me bem dos idos de 1963, quando se expandia
no pafs uma mobilizaçãO- popüfãi em pràl da reforma
agrária. Na Para-íba, ~iio deSdO_br-amento desa cilmpanha
nacional os trabalhadores rurais se organizaram n 'uma
legítima tentativa de pelo menos garantir reais possibilidades de acesso ao direito de propriedade da terra. Os ânimos se acirraram e o saldo da luta que então se travou
no meu Estado foi o trucidiunentO de três líderes camponeses João Pedro Teixeira, Pedro Fazendeiro e o ..Nego
fubã", até hoje inteiramente imPllrle, apesãr da tentativa
malograda de uma CPI na Assembléia Legislativa do Estado.
Apesar do Estatuto da Terra e da legislação que extendeu aos trabalhadores do campo direitos inalienãveiS dos
trabalhadores da ãrea urbana, os conflitos se inultiplicam no meio rural, gerando toda sorte de arbitrariedades
e violências e, inclusive, mortes, sobretUdo no N ofdeste.
Agora mesmo, em Alagoa Gf"ande, na Paraíba, no último dia I 3, foi c-ovardemente assassinada, à Porta de
sua própria casa, Margarida Maria Alves, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele município,
face à sua eficiente ãtuação -a·rrente âaqU.êle órgãÕ de
classe, em defesa dos trabalhadores rurais, inclusive e
sobretudo perante ajustiça, onde chegou a propor vârias
reclamações trabalhistas, no pleno exercício do seu mandato de dirigente sindicaL
Esse bárbaro homicídio comoveu profundamente não
só a população de Alagoa Grande, mas de todo o Estado, levando uma multidão imensa ao Seu sep-ultamento.

Wilson Braga - Governador aspas pt atenciosamente Jbrahim Abi-Ackel
__Sr._ Presidente~ Srs. Senadores:
Ao terminar este pronunciamento, ao mesmo tempo
que renovo o pesar e a solidariedade que já manifestei à
_FET AG e à CONTAG, face ao brutal assassinato da didgente sindical Margarida Maria Alves, reiteiro, desta
tribuna, o meu apelo ao Sr. Ministro da Justiça e ao Governador do Estado, no sentido de se dar urgência urgentíssima, aos procedimentos legais cabíveis para a imediata elucidação desse revoltante crime, cuja autoria não
s6 a- Paraíba, mas toda a N3.Çã.o, exige sejã- conhecida e
exemplarmente p~unida, ·para que- não prospefem no
NOrdeSte e -no- resto do País essas- violê-nCiaS illquãlifiCáveis ccintrã indefesoS e huiiiildes trabalhadores rurais.
(Muito bem! Palmas.)
~O

SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a

_Ealavra ao nobre Sena~or Márcio ~~i~.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Pronuncia o
Seguinte discurS().t-:- sr. Pr~"idente e s-rs. senadores, na
gênese da crise firianceirã sem- preCedentes- de riossos
días, no Brasil estâ, entre outras causas externas; a destruição .q_uase por inteiro do sistema bancãrio e financeiro _yi~lumbradoS pelas reformas de 64/65.
Em conseqüência daquela destruição, sucederam-se
inúlneros- desvioS, algunS revestidos de canlcterísÜcàs de
escâncalos nacionais, ironicamente chamadOs· pelO jOrnalista Ricardo Bueno de "histórias exemplares", muitas
delas, até hoje impuD.eS.
Em -tOda a pesqUisa feita sobre ess~ escabrosas histórias pelo jornalista Josê Carlos Assis, a partir dos anos
70, afirma este profis-sional em seu livro a "Chave do Tesouro" que só encontrou um caso de condenação de um
acusado por prática de delito financeiro, E assim mesmo
a sentença foi ·anulada imediatamente em 2' instância,
achando-se o processo perdido nos escaninhos dos trihuinais.
-- ---
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Em vârios desses episódios escandalosos vimos o Po~
der Público ir em socorro de empresas bancãrias e finã.nceiras à beira da falência, injetando vultosos recursos dos
bancos estatais. Desta ·fOrma foram superadas vârias CriSes bancârias e fmaricefr3s rios últimoS anos.
Mas não é s6 na esfera das finanças e da rede bancãria
que assistimos a Csses rasgos de generosidade do Governo.
Há poucos dias, a imprensa noticiou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econôrhico e Social, com o
aval do decreto do Governo, vai socializar o vultoso
rombo da Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNAMAM - devendo assumir, por decisão
dos Ministros Delfim Netto, Ernane Galvêas e Cloraldino Severo, a totalidade das dívidas daquele órgão, e não
apenas a gerência do FUndo da Marinha Mercante,
como havia sído anteriormente anunciado.
Para socorrer a SUNAMAM, Sr. Presidente, o Governo vai assumir sua divida interna, que atinge a ordem de
300 bílhões de cruzeiros, comprometendo-se ainda_ a pagar a dívida de mais de um bilhão·de dólares contraída
p-ela- SUNAMAM através de empréstimos externos.
Mas não é só._ Noticiam os jornais que, numa segunda
etapa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social passará a sei, tarribém, o avalista dos estaleiros, substituindo a falida SUNAMAM nesta função.
Enquanto isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, segundo noticia a revista Veja, em seu número de 10 do corrente., a PETROBRÃS, conforme informação dada pelo
próprio preside"nte- da empresa,- Shigeaki Ueki, poderá
anunciar nas próximas semanas o corte de fornecimento
de combustível para a VASP (Viação Aérea São Paulo)).
A ameaça, feita pela PETROBRÃS, de parar a VASP,
onde o Governador Franco Montoro, segundo noticiaram os jornais, se dispõe aplicar um oportuno programa
de corte de despesas, decorre do fato de aquela empresa
de-ver à PETROBRÃS 11 bilhões de cruzeiros, Dívida
esta não contraída; é bOm que se ressalte, não contraída
pelo atual governador de São Paulo, do PMDB.
Sr. Presidente,--enQuanto o GOverno se propõe socorrer a SUNAMAM, pagando~lhe a totalidade da divida de 300 bilhões de cruzeiros, a PETROBRÂS intenciona penalizar urna tradicional Cmpresa aérea, porque lhe
deve II bilhões de cruzeiros.
Esta, Sr. Presidente, é a política reinante no País: socializa ronlbos financeiros -de empresas mal administradas e penalíza outras, porque_ sob a administração de governos da oposição. Dois pesos e duas medidas.
Fatos como o que acabo de denunciar, infelizmente, já
se tornaram corriqueiros, e só servem para confirmar o
quejá"é-do domínio da opinião pública do Pais: a Nação
vive sob o império da política de dois pesos e duas medidas, sob o império da incongruência e da total falia de
Crfféríõ-·nas decisões governamentais.
O registro que acabo de fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, visa, assim, a protestar contra esta política, a
um só tempo paternalista para com os órgãos direta ou
indiretamente ac:!miriistrados pelo Governo, e injustificadamente intimidadora e penalizadora quando se trata de
- órgãos sob administração de_ governos da oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador ioão Calmon.

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À. REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Uder
de Partido.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Outro dia, neste Plenário, alguém disse que os monumentos espalhados pelo País retratam apenas os homens
que ocuparam as posições executivas, e que aos que exercem as suas runções no Legislativo geralmente essas homenages não são tributadas.
No dia 21 de agosto, Sr. Presidente, transcorreria mais
um aniversârio de nascimento de_Jos~ Joaquim Seabra,
uma das figuras mais expresSivas dã vida política brasileira até o ano de 1942, quando faleceu aos 87 anos de
idade, em plena atividade.
Duas vezes governador da Bahia, Ministro duas vezes,
Deputado, Senador, exilado por duas vezes, tendo co~
nhecido as agruras do ostracismo e também as alegrias
ou as emoções do Governo, estranho, Sr. Presidente, que
atê hoje a Câmara dos Deputados não haja tentado re_unir num volume alguns dos discursos por ele proferido
no decorrer de sua longa e agitada vida pública.
O Sr. Lourlval Baptista- Permite V. Ext- um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Com muita

~onra.

O Sr. Lourival Baptista - Ouço V. Ex• com muita
atenção, conheci aquele grande baiano J.J. Seabra.
Numa das vezes, no Rio de Janeiro, hospedado que esta~
va ele num hotel da rua do Catete, -eu encontrei lá V. Ex•
Tomava eu urna entrevista do velho José Joaquim
Seabra, que estava de perna quebrada, quando V. Ex•
chegou para fazer uma visita. Quero dizer a V. Ex• que
esse apelo que V. Ex• faz, para que sejam editados os dis~
cursos daquele tribuno baiano, que foi J .J. Seabra, é uma
coisa que se faz necessária, porque foi um homem que
honrou o Parlamento, foi um homem que honrou o seu
Estado e foi um homem que, com seus pronunciamentos,
muita coisa trouxe de útil para os políticos daquela época e que servirá para i época atuã.l. Era um homem combativo, era um homem de palavra, era um homem que na
Bahia muito fez e muito realizou. Estou de pleno acordo
com V. Ex• Acho que é um ato de justiça que se faz não a
um grande baiano, mas a um grande brasileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito agradeço a V.
Ex•
Para resumir a vida pública de Seabra, eu bastaria referir um fato. Naquele período em que as eleições era a
bico de pena, Ruy Barbosa, Senador pela Bahia, renunciou ao seu mandato, e José Joaquim Seabra, Governador do Estado, o reelegeu, e trouxe ao Rio de Janeiro o
diploma para que aqUele eminente brasileiro não deixasse de representar a Bahia e integrar o Senado Federal.
Era o seu mais ardente adversário, o seu mais cruel iid~
versãrio, mas isso -não impediu que José Joaquim
Seabra, Governador da Bahia, tivesse esse gci:sto, qllli]áfoi B.qui ressaltado num magnifico discurso do Senador
Paulo Brossard.
Sr. Presidente., no dia 21 de agosto, a Bahia recorda o
aniversário de José Joaquim Seabra. Pouco são os amigos que ainda restam e que o acompanharam. Todos i10
decorrer -desse quase meio século, pereceram. Mas os
poucos que restam, por minha voz, fazem um apelo ao
Presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de
que, com a publicação dos novos perfis parlamentares
dos homens que integraram aquela Casa e esta, não esqueça a figura de Josê Joaquim Seabra.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. _Senadores:
O falecimento do engenheiro Flávio Suplicy de LacerM
da, ocorrido no dia 1' de julho passado, não teve, infeliz~

mente, a mereci~a ~essonânchi. nem provocou, Coirio seria justo e _necessário~ homenagens póstumas e intensas
manifestações de pesar proporcionais aos seus HicOntestãveis inéritos corria educador excepcional, autor de
compêndios didátiCos de inegável importância, e eficiente administrador.
O conciso noticiãrio divulgado sobre o desaparecimento
desse ilu~~e brasileiro destacou, no entanto, al_guns fatos
que evidenciam os expressivos atributos de uma personalidade digna dos maiores encõmios, alêm da sua relevante atuação nos cargos que exerceu.
Relembro, nesta sumãría evocação, com o mais alto
apreço e profundo respeito, o Professor Flávio Suplicy
de Lacerda, como Ministro de Estado da Educação e
Cultura, no Governo do Presidente Humberto de Alencar Castel1o Branco; o Magnífico Reitor da U niversidade Federal do Paraná, em duas notáveis gestões; mas,
sobretudo, o insigne engenheiro que escreveu, para as gerações de estudantes que o admiravam, um dos melhores
compêndios didáticos jamaiS escritos por um inCstre braM
sileiro ---:;. "Graphostâtica e Resistência dos Materiais"
-editado pela Livraria-do Globo, em 1936, com 772 páginas.
Muito dos seus alunos, naquela Uriíversidade, que
hoje exercem, com proficiêncía, a l).Obre p-rofissão-de engenheiros, e se encontram dirigindo importantes empresas, públicas ou privadas, foram buscar, nesse livro clássico, os conhecimentos indispensãveis ao cálculo das estruturas.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte, eminente colega?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Sefiador Luiz Cavalcante.
O Sr. l.uiz Cavalcante- Quando fiz meu CursO de
Engenharia, um dos livros textos era justamente a
."Graphostâtica" de Suplic}' de Lacerda. V. Ex•; Cntão,
agora me inunda de saudades, porque, graças à clareza
do li v~ o, foi_ uma das matérias em que não encontrei
maiores dificuldadesA Foi mesmo matéria, de quantas
compunham o meu curso, em que eu obtive as melhOres
notas. Muito obrigado.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Luiz Cãva]Cante. O meu discurSo
não poderia ter melhor depoimento de que o de V. Ext,
eminente Senador que honra esta Casa e que com muita
propri~da~e d_isse do mérito de Flávio SuPiicy de Lacerda.
-Continuando, Sr. Presidente:
-O Conselho Federai de Educação cumpriu o seu dever
ao prestar-lhe uma homenagem -especial, no dia 6 de ju~
lho último, ocasião -em que o Conselheiro Jucundin-o
Furtado - também paranaense e seu ex-Chefe de Gabinete, no Miriistério da Educação e Cultura- ressaltou o
desempenho do saudoso Ministro FláVio ~uplicy de Lacerda.
Devo esclarecer que foi por intermêdio do meu sáudoso amigo; Professor Edgard Santos, Reitor da Universidade Federal da Bahia, que tive o prazer de conhecê-lo,
quandO-amboS frf:qüintavam a ComisSão de Orçãniento,
da Câmiii--doS- DePUtadoS, lutando pela obtenção de
verbas para suas Universidades.
Nasceu dali um relacionamento concreto e afetuoSo
que o levou a atender, quando Ministro rla Educação e
Cultura, as reivindicações que lhe encaminhei em beneficio de Sergipe, e que não foram poucas.
Não poderia, portanto, deixar d,e associar-me aos que
reconhecem o valor e as positivaS c-ontribuições do Professor Flávio Suplicy de Lacerda, ao mesmo tempo em
que manifestam as expressões de sua saudade, estiffia e
admiraÇão.
O Sr. João Calmon- V. Ex• me permite uni apãrte?
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O SR. Lo URIV AL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Senã.dor João Calmon.
O Sr. Joio Calmon - Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex• sempre emociona esta Casa homenageando
a memória de emirientes brasileiros. Neste momento, a
sua atitude ainda é mais comovedora porque esse ines~
quecíve_l _educador que foi Suplicy de Lacerda, reitor de
uniVersldãde, Ministro da Educação, foi atacado em
vida quando exercia as funções de Ministro da Educação~ foi atacado com tamanha violência que, nesta ho~
ra, realmente, se impunha um registro, q!le não é generoso, ê justo, em relação a essa figura de educador incompreendido que foi tantas vez_es apedrejado, mas, encontra hoje, atravéS da voz de V. Ex•, um preito de homenagem que ele, realmente merece amplamente, como soldado modesto, humilde, da causa da Educação. EstOu ouvindo emocionado o seu necrológio d_o Educador Suplicy de Lacerda. Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Também sou muito grato a V. Ex', eminente Senador João Calmon. O
saudoso Ministro Suplicy de Lacerda não era filho do_
meu Estado mas, um graride brasileiro a quem eu estimava e admirava. Sempre achei que aqueles que, na verdade, prestaram serviços à Nação merecem o apoio e os
aplausos, acima dos Partidos e ideologias. Além disto,
. foi um homeril que honrOu o seu Estado, um homem que
honrou a cultura, um homem que muito fez pela Educação no Brasil. Eu não poderia, de maneira alguma,
deixar de usar a minha palavra para trazer o meu preito
de saudade àquele grande educador que foi Flávio Suplicy de Lacerda. V. Ext-, como o eminente Senador Luiz
Cavalcante, honraram demais e enriqueceram este necrológiO que faço na tarde de hoje, no Senado Federal.
Mujto obrigado a V. Ex• eminente Senador João Cal·
mon.
Faço-o, sensibilizado, em face dos laços de amizade e
da sincera admiração que tinha pelo eminente professOr
recêm falecido. Aproveitando o ensejo, solicito a inCor·
poração ao texto deste breve pronunciamento, do artigo
que um -dos seus alunos escreveu para A Tarde, de
quã.rta-feira, 20 de julho do corrente, o Engenheiro Nelson Gandur Dacach, intitulad~l. "Flávio Suplicy de Lacerda... (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A TARDE- QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE
1983
FLÁVIO SUPLICY DE LACERDA
Nelson Gandur Daca-eh
Foi com certo pesar que tomei conhecimento da morte
do engenheiro Flávio Suplicy de Lacerda, ocorrida a }9
de julho corrente. Não por ele ter sido Ministro da EduCação e Cultura do governo Castelo Branco, nem por sua
cpndiç_ã_Q_de reitor_ da Universidade Federal do Paraná
em duas gestões.
Minha consternação deveu-se à convivênCia que tive
com o ilustre brasileiro, eU como simples estudante de
Engenharia Civil na Bahia, ele como autor, residente em
Curitiba, do compêndio Graphostática e Resistência dos
M~teriais, editado pela Livraria do Globo, em 1936, com
772 páginas.
Num ~xemplar desse importante livro, que guardo
com especial carinho, fiz diversas anotações a lápis,
sobretudo dedllções não incluídas no texto de algumas
fórmulas. Isso bem diz do meu interesse, em 1946, pela
matéria básiCa- do c.álculo estrutural.
Lido e relido, o traiado foi absorvido do principio- ão
fim, concorrendo para tanto a ajuda valiosa do Prof. Alceu Hiltner, titular da então cadeira de resistência dos
materiais da antiga Escola Politécnica, situada em frente
ao Relógio- de São Pedro.
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Os ensinamentos âinda per:rnanecem vivos na me~
mória, mesmo não tendo sido realimetliados pela atividade profissional, vez que desde cedo -veriho dedicandome à engenharia sanitâria.
Pouco importa que o Prof. Suplícy com sua modêstia e
honestidade, tenha atribuído a outros o mérito de sua
obra, como faz ver no prefácio quando dl~ "Não hã ne--nhuma novidade em nosso compêndio, não há qualquer
inovação, qualquer dedução inédita.

(:fSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa; proJeto--de lei cuja leitura scrâ feita pelo Sr. 1~>
S.iCretârio.

e lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 201, DE 1983
Inclui na lfrea de atuação da SUDENE a reglio do
~tado de Goiás compreendida no Polígono das Secas, constitufda dos municípios que especifica.

e todo ele compos-

to com os textos mais autorizados, fazendo-se tradução
libérrima nuns pontos, mais Ou- menOs textual noutroS,
mas sempre tradução. Os autores são, Portanto, :Navier,
Maller.:.Breslau, Foppl, Bach, Maurice Levy, Ritter, Cldmann, Mohr, Fontviolant, Camillo Guide, etc., e não
nós.
Aos que quiserem portanto se dedicar numa obra originai, de assuntos inéditos, ou de cálculos sem aplicação
e não em obra didática, diremos coino Nietzche: yo no
soy Ia boca Ia bqca para essas ofdosl
Nunca fizemos aos nossos -alunos mistério sobre a origem dos nossos conhecimentos, e nunca citamos livros
esgotados, de impossível aquisição. ~ por esta razão que
damos no cotneço- de cada capitulo as fontes p~ncipais,
muitas vezes secundárias mas jamais inacessíveis••.~
O patriotismo do Prof. Suplicy está nas palavras finais
do prefácio;...Assim, ainda teremos a satisfação de constatar que não somos somente os professores brasileiros
que nos interessamos pelo estudante do Brasil, mas que
todos os engenheiros desta grande nação pensam sinceramente no futuro de nossa pátria, sem nunca atraiçoá-la
na menor coisa, quanto mais na solução do máximo
problema brasileiro, a formação da nossa elite intelectual".
Esta ê: a Oportunidade que se me oferece para agradecer,, embora postumamente, ao_ mestre Suplicy. Seda ótimo que outros colegas de profissão também o fizessem
atravês da imprensa, enaltecendo a figura do ilustre educador.
Será que neste país só -hã aplausos e manifestações de
carinho para os astros da música popular, das telenovelas e dos campos de futebol?
Onde está o reconhecimento aos homens que por suas
atividades científicas e culturais são imprescindíVeíS ao
desenvolvimento da pátria?
Desde cedo, ainda como estudante ginasial, passei a
admirar os melhores livros didáticOs e, conseqüentemente, seus autores. A exemplo, já no curso anexo e superior,
de Física (An-ibal Freitas)", Estática Aplicada (RudolfSaliger), Elementos de Cálculo Diferencial e Integ-ral (Wie-liam Granville), Construção de Estradas (Jeronymo
Monteiro). Engenharia Sanitária rAritôiifáâe Siqueira) e
certamente o livro do'Prof. Suplicy.
Livros que distribuíri:un, por váriàs géfações, ensinamentos úteis para o progresso da ciência e tecnologia.
A verdade é que no Brasil de hoje poucos são os engenheiros dispostos a divulgar seus conhecimentos através
de livros, tantas são as dificuldades e -frustrações a enfrentar.
Assim, além de outros males do ensino universitário; a
carência de livros técnicos de autOres patríciOs vem prejudicando a formação dos profissionais de En8enharia.
Sem dúvida, o Prof. Suplicy lá do alto hã de saber que
muitos engenheiros, como eu, lamentam a sua morte.
Sobretudo, os que se serviram de Graphostática e Resistência dos Materiais Para ildquirir os conhecimentos indispensáveis ao cálculo das estruturas, conhecimentos
esses que lhes têm sido valiosos por toda a vida.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SE/YADORES:
Fábio Lucena- José Lins- Marcondes Gãd_elhaMarco Maciel- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro
_ Roberto Saturnino- Marcelo Miranda- Saldanha
Derzi.

-n

CongreSso Nacional-decreta:
Art. 1~> 0§_29doArt.l~>,daLein93.962,de15dede
zembro de 1959 passa a vigorar com a seguinte redação_:

~

§ 2• A ârea de atuação da SUDENE abrange,
além dos Estados referidos no parágrafo anterior. as
zOnaS de Minas G·eraís e Goíás, compreendidas no
Polígono das Secas.,;
-

Art.--21' Para os rms desta Lei considera~se compreendida no Polfgono das Secas a região do Estado de
constituída pelos municípios de Alvorada do
Norte, Damianópolis. GUarani de Goiás, Iaciara, Mambaí Posse e Sítio D'Abadia.
Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 4~> Revogam-se as dispoSições em contrário.

Goiás~

Justificação

Opresente projeto, que tenho a honra de submeter à
apreciação dos nobres Pares, objetiva atender aos anseios da população do Nordeste do meu Estado.
A região, que abrange uma área de aproximadamente
10:352 quilômetros e tem densidade_demográfica igual a

Sábado 20 3477

5 habitantesjkm 2 ,_ em tudo se assemelha aos Estados do
Nordeste, notadament(! nas suas características físicas
geogfáficas, climáticas, sócio-econômicas e human~s.
GraDde parte dC seus habitantes, devido à proximidade, provêm dos estados limítrofes da Bahia e norte de
Minas Gerais, influindo efetivamente nos hábitos e cos~
tumes considerados essencialmente nordestinos.
As duras condições climáticas representadas pelo longo período de estiagem, apesar da grande fertilidade do
solo, dificultam seriamente, no momento, as atividades
agro-pastoris, vocação principal da região.

As ações governamentais que poderiam amenizar o
quadro de penúria que já se tornou crônico, são insuficientes pela falta de recursos do Estado e precariedade
das arreca.dações fiscais dos municípios envolvidos, cuja
extrema pobreza se acentua cà.da vez mais em função do
estrangulamento imposto pela cruel legislação tributária
brasileira.
-A completar esse quadro, a região localiza-se abaixo
do Paralelo 139 não integrando, por isso, área de atuação
da SUDAM e por ser parte de Goiás não está inserida
como beneficiária dos recursos da SUDENE.
Poder-se-ia argumentar. contrariamente à nossa iniciativa, que a região pertence à área de atuação da su~
DECO~ mas ocorre que aquele organismo não dispõe
dos meios legais necessários, nem recursos suficientes e
muito menos dos incentivos fiscais que tanto interesse
despertam, indispensáveis para atingir os problemas peculiares àquela zona, cujo tratamento deve ser o mesmo
aplicado uniformeirieO.tC em todo o Polígono das secas,
de que faz parte.
Assim jUstificado, espero confiante nos altos propósi~
tos dos meus ilustres Pares que, tenho -certeza, não negarão aprovação à nossa proposição.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1983~- Henrique
Sanüllo.
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Institui a Superintendência do Desenvolvimento da
Nordeste, e dá outras providências.
Art. }9 E criada a Supeiiriiendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretarnente subordinada ao Presidente da República, administrativamente au-

tónoma e sediada na cidade do Recife.
§ 1' Para os finS desta lei, considera-se como Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Maranhão,
Piauí, Ce"a.râ, Rio.Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
§ 29 A área de atuação da SUDENE abrange além
dos Estados referidos no parágrafo anteriof, a zoila de
Minas Gerais- Coinjne(mdfda no POlígono das Secas.
§ 39 Os recurs-os cOncedidos sob qualquer forma, diM
reta ou indíretarnente, à SUDENE, somente poderão ser
aplicados em localidades compreendidas na área consM
tante do parágrafo ari.terior.
---

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa,--ile AsM
suntos Regfonafs, de Municfpfos e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicadO -e- remetido às cOtD.íssões -cõinpetenM
tcs.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ fin<la a
Hora do Expediente.
PassaMse à

ORDEM DO DIA

Art. 21' A 'ãrea referida no artigo anteriõr será alie-nada mediante promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva que condicione a lavratura da escritura de
compra e venda da área ao fiel cumprimento do cronograma tisico-financeiro da execução do projeto.
Parágrafo único: A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda se a empresa não iniciar a implantação do proM
jeto dentro do prazo de um ano, a partir da data da lavratura da escritura de promessa de comp~a e venda, ou
-se houver paralisação nas atividades de execução do projeto, ficando o Poder Público com o direito d_e ser reinte-gradO na poSs~ da área, e com livre disposição da mes-

ma.
Art. 31' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O .SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Item Z:
Discussão, em turno únic_o, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~'
J26, de_l983), do Ptpjeto de R~ol\J,ção n~' 74, de
1983; .que autoriZa o Governo do Estado do Pará a
alienar à Empresa Maisa·Moju Agroindustrial s_.A.,
um·a ârea de terras devolutas do Estado, com aproximadamente 30.000 ha (trinta mil hectares).
Ém discussão a redaçãQ_ final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
- - Encerrada __a discussão, a redação final é considerada
definiüvamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E. a seguinte a redação final aprovada
Item 1:
Discussão, em turno único, da redã.ção fmal (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl'
724, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 161, de
1981, que autoriza o Poder_ Executivo ã alienar à
Empresa AgropecuáriR Industrial e Colonizadora
Rio Candeias Ltda., área de 33.000 ha (trinta e três
mil hectares), no Estado de Rondônia, para implantação de projeto de bovinocultura.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
defmitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Interno.
Q_ projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resoluçio n9 161, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoS
do art. 171, parágrafo únicO, da Constituição, e eu
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução nº 74, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à
empresa Maisa~Moju Agroindustrial S.A., uma área
"de terras devolutas do Estado, com aproximadamente
30.000 ha (trinta mil hectares).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Pará autorizado
a alienar terras de, sua propriedade, localizadas no Município de Moju, à empresa MaisaMMoju Agr:oindustrial
S.A., até o limite de 10.000 ha (trinta mil hectares), para
implantação de projeto agroindustrial, considerado de
grande interesse sócio--e:conõmico para a região, aprovado pelo Instituto de Terras do Parã- INTERPA.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3:
RESOLUÇÃO No
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Autoriza o Poder ~t:Cutivo a alienar à empresa
Agropecuária IndustriAl ~Colonizadora Rio Candeias
Ltda., área de 33.000 hq. (trinta e três mil hectares),
no Estado de Rondônia, para lmplantaçio de projeto
d'e bovlnocultura.
O Senado Federal resolve:
Art. I~'. E o Poder Executivo autorizado a ali~nax _à __
empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda., área de 33.000 ha. (trinta e três mil hec·
tares), no Estado de Rondônia, para implantação de
projeto de bovinocultura aprovado pelo INCRA.

DiscusSão, em turno único; da redação final ( oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
727, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 77, de
1983, que .suspende a execução do arl211 da Lei n9
1.333, dr! 25 de. dezembro de 1977, do Município de
Sertãozinho, ifo Estado de São Paulo.
~_Em
~~-Não

discussão a redação final. (Pausa.)
havendo-quem q).leira discuti-la, declaro-a encer-

rada.
Encerrada a díscussã:ó.'. a redação final é conSiderada
definitivamen.te apr.ovBda.. nQs,termos do art. 359 do Regimento Interno~

O projeto vai à promUlgação.

B a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução
1983.

n~'

77, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Suspende a execução do art. 211 da Lei IJ9 1.333,
de 25 de dezembro de 1977, do Município de Sertilozi·
nho, no Estado de São Pl\ulo.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, pro~erida em Sessão Plenária de 18 de agosto de
1982, Dos_ autos dÕ Recurso Extraordin-ário nl' 97.3:35-4,
do Estado de São Paulo, a execução do art."2II da Lei n~
1.333, ·de 25 de deZembro de 1977, do Munictpio de Sertãozinh_o, naquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
DisCu~ãO, em- turno único, da redaçào final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl'
728, de 1983), do Pr()jeto _de Resolução n~' 86, de
1983_. que autoriza a Prefeitura Municipal de Mun~
do Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoi~
to mil, oitocentos e_cinqUenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos)._
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havcendo quem queíia discuti-la, declaroMa encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definíiivamente aprovada, nos termos do art. 359 d_o Re-gimento Interno~- __ _
O projeto vai à promulgação.
~ a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de
1983.

Resolu~ão n~'

86,. de

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 Mundo Novo, Esta~
do de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e clnqüenta e um cruzeiros e
quarenta e sete centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. l~' E a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de-CrS 108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento
e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um crUzeiros e
quarenta e sete centavos), correspondentes a 51.608,29
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa
e nove centavos), vigente em agosto/82, junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
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Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de sargetas e meios-fios naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

!tel1tS:__

Discussão, em turno ú-ruca;·da redação final (ofe-recida pela ConiiSsão de Redação em seu Parecer n~'

729, de 1983), do Projeto de Resolução nº 87, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso Uo Sul, a contra_tar ope-

ração de crédito no valor de Cr$ 132.784.000,00
(cento e trinta e dois milhões, setecentas e oitenta e
quatro mil cruzeiros).

Em discussão a redação final. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a fedação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 3_59 do R!!·
gimento Interno.
O projetO-vai à promulgação:

E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 87, de
!983.

lera algo tão triste, Sr. Presidente, como o que vou ler,
publicado hoje no Jornal do Brasil, primeiro caderno,
página 4, a fim de que faça parte do meu pronunciamentQ~_o seguinte:
""AGRICULTORES DO CEARA COMEM
RATOS-DO-MATO HÁ TRf:S ANOS
Irauçuba (CE)"""":'. "Anda, Chiquinho, vai comer
que o teu prato tá feito lã dentro". Acostumado ao
sabor do alimento com que hã três anos vem
driblando a fome, Chiquinho, 11 anos, magro e simpáticQ, fei qUe não ouviu o apelo da mãe, D. Raimunda Fernandes, 70 anos, que logo entrou em casa
- um casebre de taipa e piso de terra batida - e de
lá voltou trazendo, numa pequena bacia de alumínio, o almoço do filho: ratos-do-mato cozidos na água e sal.
Em grande parte da zona rural de lrauçuba 150 quilómetros a oeste de Fortaleza- os ratos~do
rnato são, hoje, o único- alimento de dezenas de
famílias de agricultores que tudo perderam ao longo
- destes cinco anos de seca. Chiquinho não se impressionou com a presença de estranhos, nem com os
ruídos da máquina fotográfica: em menos de um minuto comeu o arroz amarelado e a farinha ensopada, como se pirão fosse, um rato inteiro, cortado em
pedaços.
- Hoje nós comemos três, que o Chiquinho pegou onteffi na serra - explicou D. Raimunda.

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ nos termos
do art. 42, inciSo VI, Oa--Constituiçã·o, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOL!JÇÃO N9

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de lguateml, Es~
tado de Mato Grosso·_do_Sul, a contratar operação de
crédito no valor de CR$132.784.000,00 (cento e trin~
ta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil
cruzeiros).

O Senad_o Federal resolve.
Art. 1"' E a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cri 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões,
setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do_ Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Estã esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,
orador inscrito.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu já havia lido muita notícia dolorosa, pungente, triste, lancinante, comovente a respeito da Situação do N ardeste, que, insisto, não pode ser desvinculada da questão
amazónica, uma vez que o Plano de Integração Nacional, posto em prática pelo Gõverrio Federal em 1971,
considera a solução do problema ama,~ónico como con~
seqüência da solução do problema nordestino. Nunca le~
ra, apesar de jornalista desde os 17 anos de idade, nunca

Vivendo de teimosa
Irauçaba transform:ou-Se num autêntico deserto
por causa da seca. As famflias que povoavam a Zona
rural do município - de muitas fazendas de criatóriO
migrãrã.rii.- Recente lavantamento de funcionários da ComiSsão de Defesa -Civil e da Fundação IBGE apurou que um quarto das residências,
de alvenaria ou de taipa, da área rural de Irauçuba
está fechado ou, simplesmente, abandonado.
E nessa paisagem desértica que residem D• Raimlinda, seu filho mais novo, o chiquinho, e uma de
suas sobrinhas, Elizabete, de nove anos. Os outros
Cinco filhos dela - como a maíoria dos habitantes
da -regiãO - foram embora "para ganhar a vida
iloutros cantos". Viúva há três anos- no Manuel
rrioireu- de uma- doença desconhecida" - ela não
faz oUirã c_oisa "a não ser olhar o céu, ver essa terra
se acabando, o gado morrendo e o povo se enterrando".

=-

- Eu passo fome aqui todo dia com esses meninos._De noite, eu sinto uma agonia tão grande, que
penso que vou morrer. Toda noite a Bete chora com
_ fome. Aí eu me levanto, pego um pouquinho de fari_nha, boto água dentro, um pouquinho de açucar e
--·· dou a ela, Serve pelo menos pra encher o bucho. E
.de manhã o Chiquinho vai até ali na serra, arma os
quixós (armadilha própria para capturar os ratosdo-mato que ultiliza uma pedra pouco maior que
um paralelepípedo, apoiada sobre_um graveto, que
sustenta a isca: um pedaço de xiquexique, que atrai
p_ rato; ao simples_ toque no graveto, a pedra cai e o
rato fica preSo) e pega os pu~arés, como ela chama
as ratazanas, também conhecidas como rabudos por
causa do tamanho do rabo.
Ontem, ao meio-dia, chegãmos à casa de D• Raimunda. Ela estava à porta •.. "espiando o tempo".
Dela logo se aproximou Elizabete, depois apareceu
---Vindo do Mato Seco- o Chiquinho. Ela contou
que esta é a pior seca que em todos os seus 70 anos
já pôde ver.
-Nas outras secas, a gente tinha o que comer,
mas agora nem isso tem. O jeito é comer os punarés,
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e quando dá sorte, porque, eu quero que você veja
como é lá em cima da serra, o pessoal briga pra botar os quixós. Já houve tempo do Chiquinho pegar
I O punarés, mas de umas semanas pra cá ele só tem
pegado 3 a 4 por dia e é pra gente ser feliz.
Chiquinho segura a bacia - de alumínio ralado
- e passa a comer com a desenvoltura a de um faminto. A cena dói nos que não estão acostumados
com ela e chega a provocar náuseas.
- Você não sente_ nada na barriga, depois que
come esses punarés?
-De jeito nenhum. Nunca senti nem dor de barriga. Isso aqui é gostoso_demais, eu como eles há
muito tempo e é o que a gente tem pra comer aqui
- explica Chiqufnho.
- Eu também gosto - fala Bete, escondendo o
rosto com a blusa branca e suja.
- Aqui, a gente vive de teimosia, porque não
tem nada pra se comer e a água tá difícil, porque os
açudes secaram - esclarece D• Raimunda, uma
mulher que não apresenta os 70 anos que tem e que
nem_se preocupa com o vestido sujo e cheio de remendos de diversas cores.
No deserto
O casebre de D• Raimunda é de taipa, A armação de madeira, sobre a qual se aplicou o barro
amarelo, está a vista, porque as paredes racharamcom o tempo. Ao redor da casa a paisagem é de um
autêntico deserto: a vegetação feneceu e mirrou,
sobre a superfície há pedras anorando, o que revela
a pobreza do subsolo, pobre de água. O vento sopra
forte, mas o sol é mais fOrte ainda. No quintal da casa, duas galinhas muito magras ciscam o chão e catam o que comer- mas não encontram.
- Por que a senhora não mata essas galinhas
para melhorar a refeição?
- Isso é a última coísa que eu vou fazer. Só no
último caso, numa grande precisão, se surgir uma
doença forte nos meninos, aí eu posso matar, mas
de oUtro jeito eu não lnato. Vamos continuar comendo os punarés, que é bom e não faz mal.
Ela tem razão. Os amantes da caça explicaram,
em Fortaleza, que os punarés- também chamados
ratos-do-m-atO - não transmitem, ao contrário dos
ratos da cidade, o escorbuto e, além do sabor, acei~
tável, têm razoável valor protéico. Há dois anos, o
Dr. Pedro Timhó, Secretário de Saúde da Prefeitura
de Fortaleza,_ sugeriU::...._ como alternativa alimentícia para as populações carentes de proteínas, nas regiões rUrais c_eai'enses - o rato-do-mato como ali~
menta. Na époCa, ele foi duramente criticado pela
imprensa.
Observem, Sr. Presidente. Srs. Senadores: "Há dois
anos o Se.cretârio de Saúd_e__da Prefeitura d_e Fortaleza sugeriu, como alternativa para as populações carentes de
proteínas, o rato-do-mato, como alimento" .
Terminei a leitura, Sr. Presidente.

-o Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

- O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer.
O Sr. Almir Pinto - Lá, no nosso Nordeste, da
famílía dos roedores nós temos o preá, o mocó e as ratazanas. E V. Ex• cita o nome, -que eu há pouco dizia para
o Senador Carlos Alberto, do ex-Secretário de Saúde.
Não sei se ele continua no Governo do atual Prefeito Cesar Cais Neto, mas foi Secretário de Saúde do atual Deputado Federal Lúcio Alcântara, quando Prefeito de
Fortaleza, o Dr. Tirribó, moço do sertão, lá de Tamboril1
da terra do Sampaio. Eu, de uma feita conversando
numa roda de médicos, disse Que ele havia recomendado
a carne do rato-do-mato. Eu pensei que fosse mesmo·o
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chamado preá, o qual, na verdade, tem muita substância,
traz força. E essa mulherzinha não reclama que lhe faça
mal e quem não tem nada para comer, só não come pedra, porque de regra, do jeito- que a coísa estâ lâ pelo ser-

tão, o pobre não tendo dentadura não pode mastigar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço o aparte de
V. Ex•
Sr. Presidente, eu me equivoquei; falta um tópico da
publicação do Jornal do Brasil:
Macaco e cobra

.. Em Caridade, 85 quilômetros a Sudo_este de
Fortaleza, não se comem os ratos-do-mato, massegundo informou ontem a TV Verdes Mares - a
população do municípió~- principalmente a da zona

rural, passou a se alimentar, também, de sa&Ois; macaquinhos que existem em abundância na região.
Em Boa Viagem, segundo a mesma emissora,
nem sagíiis nem ratosMdoMmato: lá, a população da
zona rural está matando e comendo cobras de todo
tipo, principalmente cascavéis, Que· têm melhor saM
bor."
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, nobre
Senador.
O Sr. Alberto Silva -Nobre Senador Lucena, eu estou acompanhando o discurso de V. Ex• e a leitura desse
artigo, se não me engano do Jornal do Brll.!lll, que V. Ex•
pede para transcrever na maior parte do seu discurso.
Quero lembrar o que nos deixa assim perplexos é que há
5 anos atrás, um Instituto da maior competência- tecnológica deste País; o Centro Técnico Aeroespacial, de São
Josê dos Campos, com renome internacional, disse que
nós-írí::uri-õs ter Cinco anos de seca. Eu acho que todos os
Governos, de todos os or~anismos do Nordeste, deboM
charam da posição assuniída, cientificamente assumida;
pelo Instituto de São_ José dos Campos, e n'ada foi feito
das recomendações que o Instituto fez. E quero lembrar
aqui a V. Ex• :.1m fato ·apenas: hã mais de doze anos ou
quinze anos o Instituto tem uma estação de experimentação, na cidade de Petrolina em Pernambuco. Ela manM
!êm ali um avião e·quifjãdo para fazer nucleiação de nuM
vens, equipamento :Para detectar tipo de nuvens que passam por aquela região. E tem feito experiências, demonsM
trando à larga, que se algumas nuvens passam e os aviões
fazem a nucteação, invariavelmente chove. Há pouco
mais de um mês, eu-indO- a Fortaleza tive a oportünidade
de conversar com o Governador. E disse a ele.:. ..Vocês fizeram uma barragem para o abastecimento da cidade,
distante talvez quarenta qui!ômetros de Fortaleza em direção suL E como não choveu suficientemente, a barragem estã lá se_ca. Mas aqui sobre Fortaleza existem nuvens todas as noites, de madrugada até chove quase que
diariamente. Estas nuVens, se nucleadas, fariam chover
numa enorme região em volta da cidade e provavelmente
atingiria as nascentes deste açude tão próximo da capital. E o Cearã tem um avião também equipado com todos os seus aparelhos recomendados pelo CTA". Mas a
informação que tenhO é que o Governador reuniu os técnicos e eles consideraram c misturaram os projetas numa
reunião que houve lá e não sabiam !>em o que era MOCU MA ou MODARTE, qUando na verdade MOCLIMA ê uma propo-si-ção do cr A para que se estude a muM
dança do clima, através da forma_ção de nuvens dentr-o
do mar. Mas é um projeto que requer uma determinaôa
importância para que se chegue a um resultado de investigação. Eles vêm pedindo há muito tempo, três anos, algum dinheiro paia chegar a uma conclusão definitiva,
com a ajuda inclusive de técnicos internacio.àais._Mas, o
MODA R TE, este da nucleação artificial, ê mais que evidente: funciona. No ano passado, em maio, o reserva-

tório qUe abastece de água a Capital da Bahia estava secando, dentro destes cinco anos de seca, e o Governador
·da Bahia propôs ao Brigadeiro Piva, de São José dos
Campos, que fizesse nucleações de nuvens na ãrea do
açude. Em oitos dias de nucleação o açude recebeu 30
milhões de metros cóbicos d'ãgua. Ele é maior que o
maior açude que tem no Piauí e o de Pernambuco. Fez a _
mesma proposta para o Itapacurá, se não me engano,
que abastece a capital de Pernambuco e lâ foi o Brigãdeiro com a sua equipe, os aviões provavelmente de Petrolina, e fizeram chover na ãrea de Recife, e outros 20 ou 30
milhões de metros cúbicos foram acrescentados ao açudd:
que abastece a cidade. Eu vim agora de lá, nobre Senador Fábio Lucena e andei pelo Piauí, pelo Ceará. As nuvens estão lá. Elas passam todo dia; não na mesma hora,
geralmente à noite ou de madrugada. Sobre Fortaleza,
anteontem, por exemplo, quando o nosso avião chegava,
sqbrevoamos cerca de dez minutos dentro de nuvens pesadas, não eram nuvens de_chuvas, mas eram nuvens perfeitamente nucleáveis; O que espanta é que não se toma
nenhuma providência desse tipo. Porque, nobre Senador
Fábio Lucena, duas coisas poder-se-iam fazer imediatamente no Nordeste com poucos recursos: equipar mais
aviões, nuclear nuvens dentro de todo o Nordeste, porque as nuvens estão lá. ~ claro que durante o dia, na
canícula da seca, não tem nenhuma nuvem, mas à noite,
em vários lugares, existe concentração de nuvens que poderiam se transformar em milhares e milhões de metros
cúbicos de água e ninguém se mexe. E se- fala em buscar
água do rio São Francisco. Daqui a quantos anos? E ê a
soluÇão? Se água fosse a solução, o rio Parnafba está lá
com 120° quilómetros de água, e, no entanto, as populações estão distantes dele 500 quilômetros. Não vão resolver botando ãgua, nos rios do Ceará ou do Rio Grande do Norte, vinda do rio São Francisco. Temos Vários
rios pcrenizados no Estado do Ceará_ pelo Araras, pelo
Parnabuiú, pelo Orós, por vários açudes. Os rios estão
perenizados e onde está a solução? Não é água nos rios
que vai r'esolver o problema. E água onde tem gente morando, E isso a chuva traz. Ou, então, poços tubulares. O
que espanta, nobre Senador Fábio Lucena, é que não
tem ninguêm, não há coordenação alguma. Eu propus
que se fizesse uma empresa constituída pelos Governadores do Nordeste, cada um representando uma parcela
da empresa, de uma empresa que fosse executiva e que tivesse, na sua direção, técnicos de gabarito para coordenar as ações de fazer chover - porque mesmo na época
dos chamados invernos bons existem verânicos de 20 a
30 dias que liquidam a safra - e esta empresa poderia
fazer a normalidade dos tais invernos para que a produção fosse constante. E a outra providência, nobre Senador, ê que existem açudes no Cearã, no Rio -Grande do
Norte não sei, na Paraíba seguramente, o perímetro molhado desses açudes, isto ê, da barragem, a montante,
existem quilômetros e quilómetros de terra com água e
essas terras são do Governo Federal. Por exemplo, o do
açude Araras no Ceará, que tem um bilhão de metros cúbicos de ãgua, esse perímetro molhado ê de 250 quilômetros de extensão. Se o Governo Federal pegasse essas
famílias que estão morrendo com a seca, comendo ratodo-maio e desse cem metros de frente para água e duzentos de fundo que pertencem ao Governo Federal, sem
desapropriar nada, na vazante do açude já se poderia
instalar, ali no Araras, três mil famílias imediatamente: ê
só divídir a ffente da ãgua e dar a semente para ser plantada em terra molhada que está lã. Mas, no entanto, o
açude está lá!? A canícula batendo e o povo comendo
rato-do-mato. Está faltando comando, nobre Senador
Fãbio Lucena, para resolver o problema do Nordeste.
O SR. FÁBIO LUCENA- A intervenção de V. Ex~.
nobre Senador Alberto Silva, traz uma contribuição essencial, substancial ao pronunciamento que faço nesta
tarde, porque dizia V. Ex• numa das reuniões da Comissão de Assuntos Regionais, em certa oportunidade,
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quando lá esteve o Diretor do DNOCS, Que, ao invés da
engenharia civil, a engenharia social é o grande fator que
está faltando para o equacionamento do problema nordestino. E o que V. Ex• menciona é precisamente um assunto relacionado com a engenharia social. Porque se a
questão fosse água não haveria Estado mais feliz, povo
mais tranqUilo do que o povo amazonense. Onde a água
ê abundante, onde a natUreza foi tão pródiga, pr6spera e
fêrtii, que Euclides di Cunha, em genial interpretação,
afirmOu que a Amazônia, em especial o Amazonas, é o
último capítulo não escritO do gênesis, o ..Livro da
Criação"~ No entanto, 80% das cidades do_ Estado do
Amazonas não têm água tratada, e a única água potável,
aquela que se pode retirar diretamente dos rios e abastecer as comunidades, ê a ãgua dos rios, ê a água negra,
porque são rios de leito fixo, de leito granftíco, arenoso
que filtram as impurezas. Tamanha, é Sr. Presidente, a
veemência da corrente .das águas que, nesses rios de ãgua
preta, as populações podem beber a água retirada diretamente dos rios sem tratamento.
Mas os rios de água negra, no Amazonas, são numericamente inespressivos. A rígor, só existe o principal
afluente da margem esqu.crda do rio Amazonas que· é o
rio Negro; a rigor só existe um: porque os oUtroS são de
menor importância. Todos os demais rios são de água
barrenta, são rios que ainda buscam uma fixação do seu
leito, o principal deles, o Amazonas, e todos os seus
afluentes da margem direita com exceção do rio T ocantins, onde se situa, na confluência com o rio Mar, acidade de Santarêm, no Estado do Parã.
O Sr. Almir Pinto- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -Com o maior prazer,
O Sr. Afmír Pinto - ~obre Seriador Fábio Lucena~
estou ouvindo com muita atenção o discurso de V, Ex•,
principalmente nesse ponto qu.:.ndo fala da Amazônia.
Tenlos no Nordeste a SUSENE e a Amazônia teve o
SESP e eu alcancei o SESP ~os idos de 1959, fazendo um
dos maiores serviços de 'laDeamento básico - digamos
assim --a Amazônia. Ccnheci o hospital de Santarém,
estive em Parintins e lá, de uma clínica-gerai,já se partia
para o hospital de Parintins, e viajei com muit'Js jovens
médicos que iam para lã, adentravam-se na Amazônia,
levando a Medicina sanitária. V. Exf sabe que, pratica~
mente, todas as cidades da Amazônia ficam à margem de
um rio seja: preto ou não.
O SR. FABIO LUCENA -Sem exceção! Todas as cidades ficam à margem dos rios.
O Sr. Almir Pinto- Então, o trabalho de saneamento
básico, o tiabalho da água tratada para uma cidade
como essa, onde não falta água porque o rio é perene,não é tão dificil, oSESPpoderia fazer. Agora, o que fizeram foi o seguinte; desvirtuaram ·o SESP, ele não é mais
aquilo que era quando o conheci em 1959, quando fui
Secretãrio- de Saúde do Ceará, tive a oportunidade de
conviver com o SESP. Poi·que, V. Ex~ sabe, que toda a ãgua de superficie tem que ser tratada, salvo essa água a
que V, Ex• aludiu, do rio Negro; o terreno arenoso, de
fato, filtra perfeitamente o trabalho que os laboratórios
deverão fazer nas ãguas tratáveis. então, se a Amazónia,
o Pará, o Norte, enfim, com aquele manancial de água
que tem nos seus rios, as cidades não tivessem dado uma
outra orientação ao SESP, eu acredito que, se os governos se interessassem, teriam muito bem todas as suas cidades com saneamento l'>ãsico perfeitO, quando não per--rei'ro, aprOXiinado _do perfeito. Mas, quando o nobre Senador Alberto Silva falou na questão do 3.proveitamento
das margens do Açude de Araras, lá no Ceurá, istó, de
f~to, precisa ser visto pelo Ministério do Interior. Sei que
precisa um certo cuidado na questão da orientação dessa
gente, na localização dessas gente, porque nÓs temos no

Agosto de 1983

Ceará já um foco da esquistõSSOmóSe e colocando essa
gente assim, sem orientação, sem aqUelas fossas apro-

priadas, como se faz numa campanha, resguardando,
para que aquelas águas, no período de chuva, não tragam, para dentro do manancial, aquelas impurezas,
aquelas impropriedades todas do terreno, eu acredito
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lembrou a questão da esquistossomose lã pelos açudes
do Nordeste...
O Sr. Almir Pinto -

Das fontes de contaminação.

O Sr. Alberto Silva.- Pois é, mas eu não poderia tomar_o_tempo do Senador Fãbio Lucena para descerem
que a lembrança do Senador Alberto Silva bem que dedetalhes. mas, quando eu falo em assentar uma família,
veria ser anotada, anotada e posta em prática nos açueu digo assentá-la decentemente, isto é, uma casa consdes, digamos assim, tipo A raras, ürós, e outros grâhdes
- tiuída pelo BNH; que ao invés de faz~r essas casas popumananciais, não do Ceará e do N ardeste.
-lares, esses mon-stros de conjuntos populadonajs, que ar-rastam a população rural para a periferia da cidade para
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, eu agram_or_rer de fome, como acontece no meu Estado, mascadeço ...
sas. pop1:1lares, com fos_sa~. água encanada, com tudo,
O Sr. Alberto Silva- V. Ex~ me permite um aparte?
Poi.s assehtar-uma famíTiã.; num Governo sério, ê assentála decentemente._ O que eu proponho é ãgua e terra úmiO SR. FÁBIO LUCENA- Só um minutinho, nobre
da para o pessoal plantar, e já, imediatamente, e se pode
Senador Alberto Silva.
fazer isso. Se .se formam frentes de trabalho, para não fazer -~ada_ e receber ~m safárío miseráveJ_. p_ode-se assentar
Eu agradeço a sua intervenção, mas eu o conforto- o
--essas- famílias, Tmediatamente, como Uma operação de
avô de V. Ex• não havia nascido, ejã exíStia eSse drama
_g_yerra.
Nó_s ass~ntarfamos 50 mil famíllaS, ini(:diãtainenno Nordeste. Os netos de V. Ex• ...
- ---te-:-nos açudes do NOrdeste, e teríamo-s, pelo menos, dentro de 40 ou 50 dias, fei)ão produzido para eleS comerem,O Si. Alniíf Pinto - Três séculos.
-· para não terem que comer rato do mato. Era ísto que eu
O SR. FÁBIO LUCENA - ... produzirão unia terceiqueria dizer.
ra geração e esses problemas talvez não sejam solucionados, porque não é o que o Senador Alberto Silva 3.tirma,
O Sr. Aimk-Plnto -V. Ex' complementou o seu pensamento.
alegando que o que falta ao Brasil é competência. Não,
Sr. Presidente! O que falta ao Brasil é governo. O Brasil é
um país anãrquico, isto é, um- país sem- governo: -veja V.
O SR. FÃBIO LUCLENA- V. Ex• tem toda razão.
Ex• o que publica o jornal O Globo, de domingo, 14 de
_nobre senador Alberto Silv_a, e a falta de governo neste
agosto:
--- Paí.s vai redundar na proposta de se transferir água do
Rio Amazonas para o Nordeste.
..Cavalos, 3 ·preoCuj)açãõ de Figueiredo um dia
após volta a Brasília. Apesar de ainda não poder
O Sr. Carlos Albe_fto - Peflliite
Ex• um aparte?
montar, a primeira preocupação do Presidente Fi~O SR; FÁBIO LUCENA- Com muito Praz~r, ouço
gueiredo, ontem na Granj3 do Torto, Do seu pi-i!nei~
V. Ex•, nobre Líder da Maioria, Senador c_arlos_Alberto.
ro dia em Brasília, foi com os seus cavalos. O Presidente levantou-se às 10 horas, e, depoíS- de ser examinado pelos médicos_Newton Matos e José SalaO Sr. -cãi'los Alberto - Senador Fábio Lucena, na
mito, foi à baia ver os cavalos e assistir aO seu treiverdade, eu sou um profundo admirador da inteligência
namento diãrio".
de V. Ex'
Ora, Sr. Presidente, um país com esses prOblemas dra_O SR. FÁBIO UJCENA- E muita bondade de V.
mãticos, com esses problemas cavalares-..,..- aproveitando
Ex•
a imagem feliz do ncibre Senador Mãrio Maia- recebe
de volta o Presidente da República e o Presidente da Reó Sr, Carlos Alberto - E V. Ex' sabe usar a tribUna
pública, ao invés de, pelo menos, indagar pela desgraça
cõm tamanha perfeição.
que estã asolando_ os nossos irmãos do Sul, do Nordeste
e do Norte, pergunta, primeiramente. pelos seus cavalos.
-0 SR. FÁBIO LUCENA - ~ um exagero, Ex•
E, não só, Sr. Presidente. Eis 6 qUe publicam O Globo
e o Jornal do Brasil de hoje: uma fotografia do PresidenO Sr. Carlos Alberto_- Veja que V. Ex•, como reprete Figueiredo, acariciando o Negrito, o seu mais novo
-SC:ntallte do Norte, foi ao Nordeste e foi a sua região. Eu
potro, que nasceu segunda-feira, na Grãnja do Torto. O
CStava aqUi analisarido e esperando, mas eu jã sabia_ aon~
potro mais novo da República.
de V. Ex• gostaria de chegar, e como chegou, para, na
_verdade, fazer críticas ao Presidente da República, critiO Sr. C3rlosAiberto- V. Ex• me permite um aparte?
-cas que eu considero até deselegantes, porque, no momento eiQ que um homem estã conval~do de uma,
O SR. FÁBIO LUCENA- Ora, Sr. Presidente; cercaoperação a que teve que se submeter nos Estados Unido pelo carinho dos veterinãrios, tomando, evidentedos. e que hoje repousa na sua granja, e que em total limente, leite materno, os cavalos e os_ potros do Presidenberdade de admirar e dar também carin_h9_ aos seus anite da República merecem um tratamento mais humano
mais lã, na GranJa do Torto, porque esta Nação hoje
- apesar de .serem cavalos - do que as populações do
tem um Presidente em exercício. E Q Presidente AureliaNordeste, do Norte e_ do Sul do País.
·
no Chàv:~ está atento -aos noss_os problemas, e tem partiSr.-P~idente, um país que não tem governo, precisa
cipado, -de maneifa "efetiva, d3: busca de soluções para
com urgência, pelo menos, encontrar quem o governe,
miriorar ·o sofrimento do nosso povo. Serâ, Senador Fáseja civil, seja militar, não interessa, O que fnteressa -é o
bio Lucena, que o Presidente da Rçpública, que estã opeadvento imediato de um governo para gerir os destinos
rado, descansando, convalescendo, ele que é humano,
desta República.
que é cidadão cP.mo V. Ex! e eu, não tem o direito de
buscar, também, nessas suas horas de folga, o lazer? Sei
Antes de ouvir ·a nobre Senador Carlos Alberto, por
que V. Ex• está preocupadO cOm o Nordeste, como todos
uma questão de prioridade na ordem de solicitação~ connós
estamos Senador. t sofrimento para nós, nordesticedo o aparte ao nobre Senador Alberto Silva:
nos, saber que irmãos nossos estão- comendo ratos no
Ceara. Súâ qti"e o Pl-esidente é desumano? Serã que o cci~
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, no apane do
·raç-ãci dO Presidente JOão Figueiredo é diferente de todos
Senador Almir Pinto, que é médico i! conhece bem os
os_oulrº~s corações. que n_ão sente? :Não é verdade, o Preproblemas de saúde do Nordeste e do Btasil, S. Ex•
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sidente é humano, é wn homem preocupado, mas é eviden.t_e que V. Ex• sabe, e todos nós sabemos que este Pais
atravessa uma crise econômica aguda, violenta e desumana._ E sabe V. Ex•, perfeitamente, que essa crise taml>ém é em decorrência da que vem lá de fora. Sabe V. Ex•
que os Estados Unidos, para que pudessem arrumar a
sua economia, promovendo recessão e campanha para
que os dólares fossem retirados do mercado, evidentemente que foi ·arrumada a casa americana, mas foram
,.-.desarrumadas as nossas casas da América Latina. E nós
estamos sofrendo e todos nós sofremos. O Nordeste sofre, o Sul sofrC:sOfre o trabalhador, sofremos todos nós,
e sofre muito mais o Presidente João Figueiredo. Gostada Q~ pedir a V. Ext para que as suas críticas feitas ao
Governo, f9ssem elas dirigidas em termos de programas
e idéias, que nós pudéssemos debater aqui idéias e programas alternativos, mas não discutir o homem, porque
o homem não é o programa e nem o homem é a idéia, ele
representa tão-somente, dentro desta conjuntura atual, o
chefe maiot: do noss_o _Po_der. Mas, é evidente que, nesta
hora, pelo menos nesta hora, Senador Fábio Lucena, em
_que ele está convalescendo de uma operação cirúrgica,
ele merece, pelo menos, respeito. E é tão~somente esse
respeito cj:ue peço a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Em primeiro lugar, nobre
Senador, re~peito não se pede, respeito se i.Inpõe, e o PreSidente da República _impôs respeito à Nação e, assim,
ele Il_lerece todo o meu resp~i~o. Não estou falt~ndo com
o respeito.
O Sr. CarloS Alberto Nação.

Muito respeito ele impõe à

O SR. FÁBIO LUCENA- E respeito não faz mal a
ninguéffi. O que ele não impõe à Nação é tranqUilidade
social, é tranqUilidade política, é 'tranqUilidade económica.

-

O Presidente convalesce, Sr. Presidente, é uma realida·
de. Mas, quando ele assumiu o Poder, a gasolina custava
9 cruzeiros e 60 centavos o litro, isso no dia 15 de março
de 1979. Hoje,-a gasolina custa 353 cruzeiros.
O Sr. Carlo!il Alberto tróleo não é nosso.

Mas, V. Ex• sabe que o pe·

O SR. FÁBIO LUCENA- Um aumento superior a
3.000%, superior a-todos os aumentos registrados, desde
que a gasolina foi implantada no transporte aéreo e ro·
doviãrio em nosso Pais.
O Presidente se convalesce, queira Deus que ele se restabeleça log_o, de pronto, mas ele já provocou uma in~
fiação de -2.242%, quando a maior inflação que se havia
registrado, foi a provocada pelo Governo do General
Geisel, que atingiu apenas 420%, ou seja, cinco vezes menos dQ que a inflação praticada no Governo Figueiredo.
Tenlto aqui ciriticado asperamente os Ministros da
área económica - e-não o faço senão no estrito cumprimento do meu dever, no exercício legal e constituciOnal
-~- do___rneu mandato ~-mas não é possível que se concentrem apenas nos Ministros da área económica as artilharias da Oposiçã-o, cóin() se fosSem eles os responsãveis
maiores pelo caos económico e social a que foi levada a
Nação brasileira. Não, Sr. Presidente, eles são paus mandados e se eles fazem o que fazem, o fazem por determi~
nação e com a autorização do Presidente da República.
Esta que é a grande realidade. E ainda ontem, daquela
tribuna, o eminente Senador Virgílio Távora discorria
_numa linguagem, a que o grande escritor inglês, autor de
"1984", George Orwell, classificava de novilíngua, como
ele di~se eql aparte, que é a IinSuagem que os regimes totalitários inyentaram para que os ~overnados não possam entendê-los. ~ a novilfngua que estã em prática, a
que está em vigor no Pa-íS. A linguage~ Que o povo não
entende e que dia a dia surge com novos neologismos,
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novas criatividades e invencionices, com o objetivo C]{-

presso e declarado, de confundir a opinião pública nacional. E. dizia o Líder do Governo, na oportunidade,
que se o Brasil recorresse à moratória, aviões da VARIO~ agências do Banco do Brasil, outros bens comerciaiS -de nosso Pais, no exterior, poderiam ser apreendidos pelos nossos credores. Seria de indagar se o Brasil
não poderia adotar, em represália, a encampação dos
bancos estrangeiros, também nossos credores, que existem no Brasil. Seria de indagar se, na hipótese do aprisionamento de um avião da VARIG, a nossa Força
Aérea não fizesse descer, imediatamente, em qualquer
aeroporto nacional brasileiro, um avião_ da PanAmerícan, por exemplo, que sobrevoasse o nosso território, o transformãsse em- presã a"té- que os credores deSfizessem o ato de pirataria inteinacional, a hipPtese ãbsurda de prender aviões da VARI9, se o Brasil cometesse a
loucura, no entender de S. Ex', de recorrer à moratória,
quando se sabe que Polônia -e México já o fizeram, e nenhum teco-teco desses países sofreu represália por parte
de seus credores.
O Sr. Carlos Alberto-- Mas o México não depende de
ninguêm, nobre Senador. Nós somos um pais dependente. Nós produzimos 250 mil barris de petróleojdia, e temos que consumir 900 por dia, Senador.
O SR. FÁBIO LUCENA- O Japão não produz nenhum litro por dia.
O Sr. Carlos Alberto- Mas veja o que fOfãdotado em
termos de arrocho no Japão, Senador.

O SR. FÁBIO LUCENA - A Suécia também não
produz, a Itália não é produtora, a França não é produtora.
O Sr. Carlos Alberto - E como foi feita a reforma, e
como está sendo feita a reforma francesa, com arrocho
também.
O SR. FÁBIO LUCENA- A França fique com seus
problemas, eu fico Corri OS problemas do meu País.

O Sr. Carlos Alberto - E evidente.
O SR. FÁBIO LUCENA- Vou prosseguir, Sr. Presi-

dente.
Poucos têm atentado para os efeitos da ResoluÇãO n~'
851, de 29 de julho de-1983~ bi:iiXildii Pdo Banco Central
do Brasil. Essa resolução hierarquiza a remessa de dólares para o exterior; com exceção do pagamento da conta
do petróleo e das obrigações governamentais, os que têm
mais dólares mandam menos dólares, e os que têm menos dólares mandam mais dólares, a critério do Banco
Central do Brasil. Isso visa tão simplesmente arroChar o
sistema de importações, para atender as exigênCias do
Fundo Monetário Internacional, no sentido de se atingir
na balança comercial o saldo positivo de 6 milhões de
dólares, no fim do presente exercício. O que jã se demonstra praticamente impossível, Sr. Presidente, porque
~m simples aumento de meio por cento na prime rate,
que é a taxa básica de juros bancã.rios cobrada pelos banqueiros americanos aos credores -preferenciais, no eXterior, meio por cento de elevação nessa taxa de juros representou uma elevação de 500 milhões de dólares na
dívida externa do nosso País.
O Sr. Carlos AlbertO -

Exatamente.

O SR. FÁBIO LUCENA- E 1% do llbor, que é a
taxa de juros básica do Mercado Comum Europeu concentrada em Londres, representa a elevação de um bilhão de dólares na divida externa do nosso País.
E nessa oportunidade, sem que o Congresso das intenções seja informa-do, se encontra em vilegiatura na
Franç~ Londres, Frankfurt, o Sr. Ministro Delfim Net-

to - dízem - para negociar o endividamento brasileiro
com·o Clube de Paris. Mas o Governo nãO menciona que
o Brasil deve ao Clube de Paris nove bilhões de dólares,
conforme dados do próprio Banco Central.
A pouco e pouco o esconderijo da dívida vai sendo
desvendado. Antes eram apenas 400 bancos internacionais que apareciam como credores desta República infelicitada; hoje jã é o Clube de Paris que nos <icena com a
necessidade da amortízação e do pagamento de juros de
uma dívida de nove bilhões de dólares, contraída pelo
Governo brasileiro sem o conhecimento e sem o consentimento do Congr~so Nacional.
Ora, Sr~ Presidente, os nordestinos estão comendo ratos do mato e cobras cascavéiS, como denuncia hoje o
Jornal do Brasil. No Amazonas, Estado que conheço
como a palma da minha mão, e que o percorri em toda a
sua extensão territorial, em todas as suas comunidades
ruraiS, coffi população superior a 30 pessoas, em U:nla
campanha eleitoral que se estendeu por quase dois anos,
e que representou, Sr. Presidente, cerca de 5.000 comícios no Amazonas, eu e o atual Governador, Sr. Gilberto
Mestrinho, então candidato, encontramos crianças no
Rio Solimões, que é o nome do trecho do Rio Amazo~
nas, compreendido entre a fronteira tríplice BrasilColômbia-Peru, até o seu encontro com o rio Negro, Cncontramos no Amazonas, populações que se alimentam
de barro. De barro, Senador Mário Maia! Pergunto a V.
Ex,, que além de amazônida é médico, qual a diferença
nutricional entre o barro, a lama e o rato do mato? Conterâ, também, o barro proteina, como o rato do mato?
Enquanto, Sr. Presidente, o Ministério do Interior
gasta a metade do seu orçamento só com o Nordeste,
mais se agravam os problemas nordestinos, e com eles os
problemas amazônicos...
O Sr. Mário Mala- V. Ex• me permite um aparte'?
O SR. FÁBIO LUCENA - •-- e os problemas do
Centro-Sul do País. Enquanto isso acontece, para nosSa
vergonha perarite o mundo, mercê de um Governo que
há 20 anos envergonha a Nação aos olhos do universo,
enquanto isso ocorre, Sr. Presidente, o General João Figueiredo acaricia o potro mais novo do regime, ...

O Sr,_ Mário Maia- Permite um aparte, nobre Sena- dor'?

O SR. FÁBIO LUCENA - ..~-nascido na segundafeira, cercado de veterinárioS; e eu telefonei para um veteriilário perguntari.do de quanto tempo n~sita uma é~
gua, para repouso, depois do parto, e ele me respondeu
que, nO mínimo, 48 horas. No meu Estado, Sr. Presidente, em cuja Capital só hã uma maternidade pública, as
mulheres amazonenses depois_ do parto, recebem alta
hospitalar imediatamente; ísto 8, ã.s êguas da -Granja do
-Torto têm mais regalia do que as mulheres do Norte desta República.
St. Presidente, a continuar assim, o horizonte estarã,
· evidentemente, nublado, mas, as esperanças_ nacionais
eStarão reãcesas, porque a Nação saberá reagir a esse es~
tado de humilhação, a esse estado de degradação e saberã Impor o reginle, o sistema daS eleições -diretas, a fim de
qUe pOvo brasileii-o possa prOclamar a sua auto liber~
tação, elegendo ele próprio o Presidente da-República.
Sr. Presidente, eu peço a tolerância de V. Ex', que é o
Presidente mais tolerante e magnânimo da História do
Senado, para conceder o aparte ao nobre Senador Mãrio
Mru"a e terminar o meu pronunciamento.

o·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito obrigado.
O .Sr. Mário Mala - Nobre Senador Fãbio Lucena,
agradeço a gentileza do seu apelo à Mesa para me conceder, nes!a oportunidade, participação no seu discurso.
ReaJrnente, o depoimento que V. Ex• faz em sua oração,
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por mais carregadas que sejam as tintas que tentam pintar o quadro que tem por moldura os arraiais de nossa
cidade e as nossas Regiões referidas por V. Ex', o Nordeste e a grande Região Norte, por mais fortes que sejam
as tintas, elas ainda são pálidas diante da realidade que
nós encontramos quando percorremos, em nossa itinerância pelos adentrados de nossa Pátria, principalmente
na &rande Região Amazónica, subindo e descendo <ique~
fes im~nsos rios, rios caudalosos e dormentes que são as
artÇrias por onde corre o sangue tropical deste Brasil
"imenso. Nós, cfue percorremos aquelas paragens distantes, encontramos cenas como a que V. Ex' acaba de pintar, que nos comovem a alma e deixam o coração a bater
acelerado pela emoção com que a adrenalina jorra no
sangue. E nos sentimos impotentes, porque o que os nossos olhos vêem e o que a nossa voz fala nesta Casa, parece que não traduzem para ninguéin ma"is coiSa alguma,
porque falamos e gritamos e tudo continua a mesma coisa. Parece que os homens que dirigem esta Nação
tornaram-se insensíveis. Eu quero dar o meu testemunho
recente da comparação que V. Ex• faz, no que diz respeito à alimentação das criaturas pequeninas que vivem espalhadas por este Brasil afora. Está estampada no jornal
de hoje, mostrando uma fotografia à frente de um casebre, uma senhora idosa e uma criança se alimentando
de um rato. V. Ex' testemunhou, lá, no Alto Solimões,
cm Tabatinga, naquelas vilas dos confins, crianças se ali~
mentarem de barro. Certamente, pela carência, pela falta
do ferro em seu organismo, ·elas instintivamente procuram na terra, a substância orgânica que está lhes faltando llaS hemácias, para captar alguns volumículos de oxigênio para a sua alimentação~ Eu acabo de visitar, na úlk
tima semana, um dos chamados Projetas de Assentamentos, do INCRA, que estão sendo feitos em meu Esta-d(),-effi Rlo BrancO, o Pfojeto de Assentamento Dirigido
Pedro Peixoto. São cinco os projetaS atuais: o Projeto de
Assentamento Dirigido Pedro Peixoto, em Rio Branco;
o Projeto Humaitá, em Rio Branco tambêm; O Projeto
Qubllidá, em Basiléia; ·o Projeto Nova Esperança, em
Sena Madureira e o Projeto Santa Luzia, -erii Ci'Uieiro do
Sul. O Projeto de Assentamento Pedro Peixoto, nascercanias da Capital, envolve os Municípios -de Plácido de
Castro, Senador Guiomard e Rio Branco. Nesse projeto
está pie\dslo iiril assentamento de cerca de 3.880 famílias
e Já está qUase que total_mente lotado. Mas eu quero chamar _a atenção para a maneira como estâ sendo assentadO ~se projeto, como estão sendo assentadas as (amílias
que vão para lá. Não queremos, absolutamente, culpar a
Inspetoria do INCRA local, que tão bem dirigida vinha
sendo pelo General Moreno Maia, que todos os esforços
envidava para dar um mrnimo de assistência às populações lá chegadas ou às famflias que procuravam as glebas para se assentarem. Mas os recursos são tão mínim_Q_s, são tão poucos, que aquele General, por mais esforços que fizesse, ainda a carência era grande. Nós testemunhamos agora, recentemente: fomos visitar esse
Projeto Pedro Peixoto e encontramos, ao longo da estrada, cerca de trinta famfiias que tinham sido trazidas pelo
INC_RA, aqui do Sul - Sã? Paulo e Minas Gerais -,
sem uma confirmação antecipada da capacidade de recebimento dessas famílias pelo INCRA, pela regional de
Rio Branco. Então, essas famílias, caSais com 6, 7, 8-, lO
QU m.aiJ> filhos, desde crianças de colo, ao· peito, at~
crianças em idade escolar, simplesmente quase abando·
nadas ao longo das estradas vicinais, que fazem fronteira
com os lotes de assentamento, que estão na mata virgem.
Es,sas famílias foram como que despejadas à frente desses lotes, sem a mínima assistência médica, sem a míil.ima
assistência social, sem sequer um galpão para abrigar essas _criaturas. E elas estavam ao relento, sob uma latada,
nobre Senador, daquelas latadas que se constróem no
Norte, para a ramificação do maracujá, coberta, não·
com lona, mas com um plástico fino que, ao vento, ou à
chuva, é retirado do lugar. E se alimentando sabe do
quê? E eu vi com estes olhos que a terra há de comer, ao
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relento~ numa penela tosca, numa lata de 5 quilos, cozi~
nhando mamão verde para alimentar aquelas crianças,
porque hã uma semana eles não tinham mais o que co-

mer; mamão verde apanhado nos roçados circunvizinhos, de alguns que anteriormente haviam chegado na
mesma situação, e que tinham trocado, e com muito sacrifício derrubado um pouco da mata e jâ tinham o seu
roçado. Então, é como V. Ex' diz: onde está o Governo,

que não planifica, que não planeja o deslocamento desses contingentes migratrórios, que -estão indo da desativação da grande empresa que construiu a Represa de
ltaipu, cobrindo as Sete Quedas. As populações que estão sendo desativadas estão sendo mandadas para lá.
Um grande contingente desse foi de avião e foi recebido
nas mesmas condições. Estamos sabendo que há uma romaria em direção ao Acre, da marieira mais precária, à
procura desses assentamentos e que cerca de 200 famílias
estão se dirigindo atualmente em direção a CruzeirO do
Sul, por esta estrada que V. Ex• está cansado de ouvir
lar aqui, que só no trajeto de nosso Estado, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, tem a extensão de 750 km mas está
completamente no mato, com trechos onde estas populações têm que se trasladar praticamente a pé. Então, nós
perguntamos onde está a responsabilidade do Governo
que não prepara, pelo menos, o recebimento dessas criaturas e não lhes dá o amparo, a assistência elementar necessária para que, ao procurarfm se alojar nestas glebas
de assentamento dirigido, recebam a assistência mínimá
atê que elas possam produzir alguma coisa para seu sustento. E ainda mais, para terminar meu 1on8o" aparte,
mas é necessário, porque é um depoimento que vem em
socorro ao depoimento de V. Ex•, nesta área estão morrendo crianças de todas as idades e adultos tambêm, porque é uma área malarígena, intensamente malarígena e
com o assentamento dessas famnias sem assistência médica adequada, sem a prevenção adequada, a malária está espraiando a essas criaturas, que jamais haviam contraído a doença, cujas defesas são menores do que as
nossas, que nascemos lá e já sofremos malária desde
criança, essas defesas não são suficientes para a infestação, a infecção do plasmódio e estão morrendo
crianças e ad~ltos em um número que vai se tornar, de
uma hora para outra, alarmante. Então, o Governo tem
que tomar os cuidados necessáriOs e ãs providências adequadas, para que esses_ deslocamentos sejam feitos com a
responsabilidade devida pelos órgãos competentes. Era o
depoimento que queria trazer a V. Ex•

ra-

O SR. FABIO LUCENA - Agradeço o importante
depoimento de V. Ex•, Senador Mário Maia, e lamentavelmente, pela exigUidade do tempo, eu não poderei tecer considerações em torno do mesmo. Mas, em oportuno pronunciamento, eu me servirei dos elementos fornecidos por V. Ex• para prolongar esta análise.
Sr. Presidente, concluirido eu afirmo: apesar da asfixia, a Pátria respira e vai continuar respirando, se Deus
quiser. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, que falará como
Líder.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Entendo que vai ser dificil para este Senador aqui se
colocar em defesa do Gov-etm>, depois do pronunciamento feito pelo Senador oposicionista Fábio Lucena.
Não diante dos fatos, mas pelo discurso eclético- um
discurso que começou numa pequena cidade do Ceará,
passou pela Amazônia, discutiu o Estado do Amazonas,
passou pelo Acre, entrou pela Granja do Torto, foi a Pa-

ris, foi a Frankfurt, voltou, discutiu rato, discutiu cavalo, discutiu potro, entrou para égua, discutiu avião, ga. salina, custo dC vida, discutiu moratória, os problemas
económicos, o autoritarismo; realmente, Sr. Presidente,
para responder eu precisaria também do vasto e longo
tempo de que disp-ôs o Senador Fábio Lucena. Mas eu
começo, e vou começar pelo Estado do Ceará, onde começou o Senador Fábio Lucena, analisando a fome, a
miséria e os ratos que São comidos pOr fami'lias pobres
daquela região e eu, no meu aparte, dizia, Sr. Presidente,
ao Senador Fábio Lucena: Será que o Governo- Federal,
será que os homens que dirigem esta Nação sào desumanos? Será que nós; que fazemos o Governo, e que também fomos eleitos pela vontade popular, não temos coração, não temos dó, piedade daqueles que estão miseravelmente morrendo de fome? Claro, Sr. Presidente, claro
Srs. Senadores ...
O Sr. Fábio Lucena -

Permite-me um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO -

Darei o aparte.

Claro Sr. Presidente, claro Srs. Senadores, que da mesma forma que foi eleito o Senador Fábio Lucena, pela
vontade livre e popular do povo do Amazonas, este que
vos fala também foi eleito pela vontade livre e popular
dó povo do Rio Grande do Norte e nós estamos sentido
na carne, estamos vendo no dia a dia a Crise que estamos
atravessando. Mas é bem verdade que o Senador Almir
__Plnto___certa vez, nesta Casa, em discurso, pedia a maior
atenção para o CTA, mais verbas para o CTA, mais
atenção para o que, na verdade, o CTA anunciava.
O Sr. Fábio LUCena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO - E o CTA anunciou
uma seca para o Nordeste, seca que já vem há cinco
anos. Mas hoje aqueles que advogam medidas para o
Nordeste, também tiveram poderes para dar solução às
crises qUi nós estaffioS passando.
.O próprio Senador Alberto Silva, já foi Governador
do Estado do Piauí, e o Estado do Piauí, também está vivendo momentos de miserabilidade". E que foi feito :Par-a
atenuar o sofiimento _das· famflias famintas, pobres? O
que for feito pãra se evitar essa calamidade? A seca no
Piauí...
O Sro Alberto Silva -

~ermite

V. Ex• um aparte?

O Sr. Faôio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? Serei
bastante breve, prometo a V. Ex~ (Assentimento do orador.) Nobre Senador, V. Ex• pergunta se os governantes
são desumanos. Respondo a V. Ex•:_ quem governa o
Brasil são os banqueiros internacionais. Eu lhe pergunto
se-os ã.S:iotas, por acaso, são humanos ou se são desumanos? A Bíblia proíbe os juros, ao proibir a usura. Não
posso citar o capítulo ou versículo da Bíblia. Mas o Alcorão, voltei a estudá~lo depois que a PETROBRAS decidiu trocar as multinacionais já conhecidas, pelas multinacionais árabes. O_Alcorão, na Sura n9 2, Versículo 275,
também proíbe o juro, e -o pune corri severo castig-o de
Dells. Ora, se o Brasil é dirigido por agiotas; qUe são
banqueiros internacionais, nobre Senador, é evidente
que os governantes brasileiros são desumanos.
O SR.- CARLOS A[BERTO -- Meu nobre Senador
Fábio Lucena, ê aí onde vai a minha vaidade de ser um
profundo admirador de V. Ex•, ...
O Sro Fábio Lucena -

Bondade sua.

O SR. CARLOS ALBERTÓ- ... porque V. Ex• é um
homem muito inteligente, V. Ex• é um homem que m~re
ce respeito profundo deste Senador-, Pela competência
como sabe engendrar, ...
O Sr. Fábio Lucena -

E eu respeito a recíproca, Ex•

Q _SR. CARLOS ALBERTO - ... dentro do seu racioCínio, fónnuras· que deixam muitas vezes ... -se este
orador, que humildemente vos fala nesta hora, não tivesse~já uma ·expf:l1ência do Parlamento, talvez fosse envolvido de tal maneira, q_ue_ talvez tivesse que deixar agora,
cabisbaixo, a tribuna do Senado Federal.

O Sr. Fábio Lucena- Não apoiado!

O SR. CARLOS ALBERTO- Mas sabe V. Ex•. perfeitamente, quando V. Ex~ faz a crítica, de _que nós vivemos sob a tutela dos agiotas e que nós somos movidos
por a.quel~ que são os banqueiros, na consciência de V.
-Exf, terlho certeza, V. Ex• é um homem culto, sabe que
nós estamos saindo como saímos do subdesenvolvimen~
to para partirmos pãra o desenvolvimento. E, eu pergundo: como um país pode desenvolver-se, como um pais
-pode buscar um desenvglvimento pleno, buscar maiores
condições senão através do empréstimo, dos recursos exM
ternos? Pergunte ao governante do Estado de V. Ex• hoje
o Governador Gilberto Mestrinho, se ele não está buscando, hoje, recursos externos para poder governar o EsM
tado do Amazonas.
O Sr. Fábio Lucena nos jornais.

Não preciso perguntar, eu li

O SR. CARLOS ALBERTO -V. Ex•. leu?
E, ele para governar o Estado do Amazonas está tendo
que buscar recurosos externos, da mesma forma que o
Brasil, para que pudesse ter metrôs, o metrô que está
atendento, no estado de São Paulo, aos trabalhadores,
barateando o transporte no Rio de Janeiro, barateando
o transporte ...
O Sr. Fábio Lucena- Cuja verba vai ser c_ortada conforme anunciou ·o- Sr. MiniStro dos transportes.
O SR. CARLOS ALBERTO ~ ... do mesmo jeito que
o Governo buscou o desenvolvimento, buscando recursos Já fora, Sr. Presidente. É bom que se diga isto para
que a Naç~ ~aiba. Se o Governo se endividou, se hoje
estamos endividados, é evidente, sabe V. Ex•, que se buscamos os recursos lá fora mas foi aqui que os aplicamos.
Agora, se a política económica, se os Estados Unidos,
que também estavam em crise, teve que enfrentar uma
criSe e unia reCessãO, e para resolver o seu problema económico e para solucionar os seus problemas, foi necessário arrumação da casa, evidentemente arrumaram a
casa deles e dessarrumaram a nossa.
O S~. Fábio Lucena - Por isso o Congresso noite-americano nunca foi fechado pelo Governo~
O SR • CARLOS ALBERTO - E sabe V. Ex• que
nós, que aqui estamos falando pelo Govei'no, e falamos
alto e bom som, V. Ex• como homem culto e preparado
que é, jornalista da maior grandeza, respeitado no seu
Estado, e sabe V. Ex• que eu sei que o povo amazonense
o escolheu por acreditar nas palavras de V. Ex•, na sua
veracid~de, na sua atuação marcante, de atenção para
com os problemas. Mas V. Ex.• não pode, nesta hora, dizer inverdades à Nação.
O Sr. Fábio Lucena- Cite uma das inverdades, nobre
Senador.
O SR. CARLOS ALBERTO - V. Ex• sabe, quando
critica de maneira violenta.
O Sr. Fábio Lucena - Se V. Ex• citar uma inverdade,
eu a retiro.

o sR:: CARLOS ALBERTO - EU vou citar. Quando
V. Ex• critica o Governo brasileiro, anunciando que somos governados por banqueiros. Sabe V. Ex• que não é
uma verdade.
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O Si-. Fábio Lucena- -Pelo menos 0 FMI dâ Cxpediente no Palácio do-Piailálto.--E o·PresideDteNno COelho,
permite-me, foí o prim-eirO-ã
a p-resenÇa do
FMI no Planalto é uma vergonha para esta Nação. Palavras do Presidente do Senado.

--aiz-er·que

O SR. CARLOS ALBERTO - O Presidente Nilo
Coelho, que é um homem da maior responsabilidade...

O Sr. Fâbio Lucena - V. Ex•, se tivesse vOtado nQ
Presidente FigueiredO, teria perdido seu ~andatÕ de Deputado Federal.

O SR. CARLOS ALBERTO -Todos nós consolidamos o processo.

9 Sr. Fábio Lucena---: O PM_DB se retirou.da votação,
O SR. CARLOS ALBERTO- Lembre V.
à História!

O Sr. Fábio Lucena- ... E respeitabilidade.

O SR. CARLOS ALBERTO- .. ~-e reSpeitabilidade.
Sabe V. Ex• que o Senador Nilo Coelho discordou não
foi da presença do FMI no País. O Senador Nilo Coelho
discordou da presença dos. homens do FMI nO Pi11âCio
do Planalto ...
O Sr. Fábio Lucena- Dando expedientes e decidindo
pelo Governo brasileiro.
O SR. CARLOS ALBERTO - •.. quando existe a SE·
PLAN para receber os membros do Fundo Monetãrio
Internacional.

Ex•~!

Volte

V. Ex~ é jornalista. Houve uma dísputa de General
para General. Qu.em a Oposição apresentava para dispu~
tar uma _eleição?
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• não votou no Presidente
Figueii"edo. V. Ex• votou no General Euler Mendes
Monteiro, candidato do partido ao qual V. Ex• pertencia..

O SR. CARLOS _ALBERTO EX•, agora, voltàndo, jâ admite...

Quer dizer que V,

O SR. CARLOS ALBER:TO frOnteira.

Mas a Argentina é

O.Sr. Fábio Lucena- Eu não estive na Argentina.
O SR. CARLOS ALBERTO- Não! V. Ex• me pu·
xou para uma crítica e eu gostaria de, também, colocar ·
no bojo d_a discussão, e é evidente que tenho de colocar,
porque o Sr. Ulysses Guimarães está precisando ler os
jornais da Argentina. Lá, o Senador é eleito pelo povo, ...
O Sr. FábiO L~cena- Na Argentina o Senado eStá fechado.
O SR. CARLOS ALBERTO -

Mas vai ser aberto.

O Sr. Fábio Lucena- Ainda bem que V. Ex• reconhece. Na Argentina não há senadores nem deputados.

O SR. CARLOS ALBERTO - O Deputado Ulysscs
Guimarães já está mandando confetes para a Argentina,
só que os senadores das Argentina vão ser eleitos pelos
deputados das províncias.

Q Sr. Fábio Lucena - Retificarido um d.ado históriCo.
O Sr. Fábio Lucena- Exato. O Palácio do Planalto é
orgão de decisão do Presidente da República, e não do
FMI. Mas cite a inverdade, nobre Senador.
O SR. CARLOS ALBERTO- V. Ex• anunciar que
somos governados por banqueiros não é uma inverdade?
O Sr. Fábio Lucena- Mas, não! Os banqueiros aca- ·
bam de impor ao Congresso Nacional o D"êereto-lei n~'
2.045. E exigência dO FM[ OOde a iO.verdade.
O SR. CARLOS ABERTO - Nobre Senador Fábio
Lucena, V. Ex• sabe perfeitamente que vivemos Uina crise aguda na econo·mia brasileira, sem precedentes, numca vista. Mas, graças a Deus não vivemos urna crise política. Por isso mesmo, há bem pouco tempo, eu faiiã afirmaçõés neste Congresso NaCional, pedindo a renegociação, e não esta moratória cantadã. e decantada pela
Oposição, não este calote que a opo·sição.está.querendo
que o Brasil passe.
O Sr. Fábio Lutena - Moratória· Cantada e deCantada, inclusive, por eminentes Personalidades do Pardido
de V. Ex•.
O SR. CARLOS ALBERTO- O Brasil estâ no quadro das Nações c)ue sempTe soube respeitar SCuS débitos.
O Brasil sempre foi um boin pagã.dor, ·o ·arasil sempre
consolidou seus dêbitos ...
O Sr. Fábio Lucena - Não confunda o Brasil com o
Governo que ele não elegeu.
O SR. C~RLOS ALBERTO--- O GoVC:rnO qtiC nós
elegemos! Porquê eu-·eiegi, e eu sou homem do povo. O
Governo que ai está foí ·eleito com meu voto. O povo do
Rio Grande do Noite-votou comigo, sabendo que eu iria
votar, tambêm, para escolher o Presidente, De forma
que este Presidente que aí estã tãinbêm é um homem do
povo, porque foi eleito com a representatividade dos votos daqueles que conquistaram Cadeiras e aqui chega- -- ~
ram ao CongreSso Nacional
O Sr. Fábio Lucena V. Ex• votou no Presideriie João
Figueiredo? V. Ex' era d.o PMDB!

O
O SR. CARLOS ALBERTO - Ah! Retificando um
dado históriCo. V. Ex• fez uma afirmação, hâ pouco, que
o PMDB teria se retirado do plenârio.
Agora, entre o Presidente Figueiredo que af está, de
quem eu conhecia os propósitos, entre voui.r nõ General
Figueiredo e votar noutro General, que era imposto pelo
partido de Oposição daquela época, o MDB, ...
O Sr. Fábio Lucena- Ao qual V. Ex• pertencia.

O SR. CARLOS ALBERTO - ... eu preferi votar,
con{o votei, no Presidente João Figueiredo. Houve uma
disputa.
Sr. Presidente, eu ficava assim imaginando mil co·isas.
A Oposição que criticava Generais, que tecia os comentários mais violentos, era a mesma ·oposição que qUeria
também voar na asa de wn General, que queria pegar
tambéin as estrelas de um Gerierai. Ê como estou vendo
agora o Presidente da Oposição enaltecendo a Argentina. Enaltecendo a Argentina! Inclusive dizendo, como
anu11ciou, que vai à Argf:ritiria Parabenizar, porque a Argentina estã Jlwn processo franco de abertura, a Argentina vai realizar...
O Sr. Fábio Lucena- Eleições diretas para Presidente
da Rep~blica.
O SR. CARLOS ALBERTO - .•. eleições diretas
-· para Presidente da Repóblica.
Ainda bem que um membro da Oposição convalida.
O Sr. Fábio Lucena povo brasileiro.

E isso merece o aplauso do

O SR. CARLOS ALBERTO - Só, Ex' Tenho informações e fatos concretos de qu.e a Argentina não vai realizar eleições diretas. O processo vai ser atravês de um
colégio eleitoral de 600 parlamentares eleitos pelo povo.
O Sr•. Fábio Lucena- Eu gostaria que V. Ex• ficasse
no Brasil.
O SR. CARLOS ALBERTO- Não, V. Ex• foi muito
eclétíco, V. Ex• passou pela França, passou ...
O Sr. Alberto Silva -·Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO - Eu votei. Todos nós
votamos
O Sr. Fábio Lucena - Eu não estou enteridentO:
PMDB se retirou, nobi'C Siriaâor.
O SR. CARLOS ALBERTO Ex'...

-o -

Eu quero dizer a V.

O Sr. Fábio Lucena -

Mas eu não fui à Argentina.

O SR. CARLOS ALBERTO~ A Argentina é fronteira.
O Sr. Fábio Lucena- Eu queria que V. Ex• se limitasse aos pafses que eu visitei.
· ·
- ·
-

Sr~

Fábio

Lucena~ Ex•,

fique no Brasíl!

O SR. CARLOS ALBERTO - Eu volto ao Brasíl,
usando das prerrogativas que me são concedidas, até
porque eu gostaria de imitar o Uder oposicionista, Fábio Lucena, já que ele saiu do Brasil, foi à França, pãssou por Frankfurt e tantos outros, eu gostaria de dar um
p~sseio também por Buenos Aires, Argentina.
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. "CARLOS ALBERTO -Concedo o aparte a
este brilhante companheiro da Oposição, Senador Alberto Silva.
O SR. PRESID~NTE Almir Pinto)- Eu pediria, a
seguir, que V. Ex' não concedesse mais nenhum aparte,
porque seu tempo já está esgotado.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Presidente, eu fui citado
nominalmente e, mesmo que eu não merecesse o aparte
do nobre Senador pelo Rio Grande do Norte ...

O SR. CARLOS ALBERTO- Diga-se de passagem,
Senador Alberto Silva, quando coloquei V. Ex• no meu
discurso, coloquei, evidentemente, com os bons propósitos de ter uma resposta de V. Ex• sobre o que foi feito
para minorar o sofrimento do povo do Piauí.
O Sr. Alberto Silva- Exatamente. Por isso não quero
que, neSta tarde e neste plenário, se registre um equivoco. Evidentemente, o Senador pelo Rio Grande do Norte
não conhece bem os problemas do Piauí, Como os colocou. O que fiz Para minorar a. seca -no Piauí? Eu deixei o
GovernO hâ mais de 10 anos, e a seca que estamos vivendo é uma seca de 5 ~mos, seca anunciada pelo CTA, e o
meu aparte ao Senador Fábio Lucena foi exatamente
sobre isto. O CTA é: o órgão da maior respeitabilidade
neste País, e anunciou que iríamos ter uma seqílência de
secas durante 5 anos. Juntamente com. O"Senador Almir
Pinto e vários outros, nos aliamos porqu-e-conhecíamos,
ou cOnhecemoS, os prOpósitos do CTA e o que e te pro~
punha. No meu aparte, eu disse que não levaram em
consideração as recomendações do CTA. Eu diria ao
nobre Senador pelo Rio Grande do Norte que, quando
tive a honra de governar o meu Estado, ele não tinha estradas, não tinha eletricidade, não tinha hospitais, não
tinha escolas em nómero suficiente para adtender o po- vo .. Gtaçás a Deus, na minha administração tudo iss·o foi
implantado e é reconhecido por todos. Evidentemente V.
Ex~ não conhece bem a história do Piauí antes ·de miriha
ai:hninistração~ Mas eu não quero vir aqui fazer apologia
-do que eu fiz. Apenas, no período em que governei.
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graças a Deus, não houve seca, eu não poderia me envol~
ver com um problema que não existia, e como minha formação de engenheiro é não resolver problema erradamente, eu levantei aqui a questão de que no Nordeste está se resolvendo o problema de maneira errada. Se se
atendesse às recomendações do CTA, hoje, Senador Carlos Alberto- e o seu Estado está vivendo o mesmo drama do meu e dos outros- aviõeS estariam bombardeando as nuvens e chuvas estariam caindo no Nordeste, com

muito mais água do que os carros _da SOD"ENE:,-riácjuele
triste espetãculo de andar cem quilômetros para apanhar
água aqui e ali, nos rios. É claro que tem de se fazer isso,
diante da calamidade. Mas qual a solução proposta? V.
Exb 9 me pergunta o que fiz eu? Eu fiz o que devia fazer
no meu Estado, como Governador, mas não pret:::isei resolver o problema de seca que não existia. Agora, eu
digo o que deve ser feito e o digo com autoridade de exGovernador, de engenheiro e de conhecedor do NOrdeste, que V._ Ex' também o conhece muito bem. Logo, eu
quero deixar bem claro. V. Ex' não foi feliz quando disse: .. o que fez ele para minorar a situação de seca no
Piauí"? Eu não tenho autoridade executiva para fazer
qualquer coisa neste sentido, mas os discursos que tenho
feito aqui são todos apontando rumos e solUções. Agradeço pelo aparte que V. Ex' me concedeu.
O SR. CARLOS ALBERTO - Mas o problema
maior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é exatamerite -porque nos momentos das chuvas, dos invernos- e sabem
todos os nobres Senadores que ocupam cadeiras nesta
Casa - que há instabilidade climática no· NOrdeste: E·quando dos invernos ningu_ém teve a preocupação para
com o Nordeste, mas na seca todas as soluções são procuradas. Evidente- tenho certeza- que se nós tivésSemos realmente arregaçado as mangas, vestido a camisa
dos problemas do Nordeste, mesmo nos invernos, nos
tempos ruins daquela região, hoje o Nordeste seria outro.
Mas, Sr. Presidente, ainda dentro do discurso do S_e- _
nadar Fábio Lucena- já que V. Ex~ acende as luzes vermelhas, dando aviso ao Senador, para encerrar a sua
oratória - eu gostaria de encerrar esta minha participação, nesta sexta-feira, no Seí:taOO Federal, dizendo, Sr.
Presidente, que conhecemos e sabemos da existência da
crise que atravessa o Brasil. Mas desejaria deixar patente
que o Presidente João Figueiredo foi duramente criticado e massacrado; não foi sequer respeitado;- nesta tarde,
o seu estado de saúde; não foi sequer respeitado aqui um
homem que se convalesce.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permita, V.
um homem tolerante e um democrata ...

Ex~ que

é

O SR. CARLOS ALBERTO - E vejam esta Opo·
sição como é. O Senador Fábio Lucena que dirigiu críticas a Sua Excelência o Presidente João Figueiredo,
parece--me desconhecer que, hoje, quem-está na Presidência da República é o Senhor Aureliano Chaves.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• que é um homem tolerante, democrata, permita-me então fazer só um comentário.
O SR. CARWS ALBERTO -

Com muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a
campainha.)- Pediria que o aparte de V. Ex• foSse breve, pois ainda temos outros oradores inscritos.
O Sr. Fábio Lucena- Só Cjlllnze segundos, Sr. Presidente, Senador Carlos Alberto, V. Ex• não leu o último
boletim médico a respeito da saúde do Presidente Figuei~
rede, publicado hoje, nos jornais de Brasília: O estãdo__de
Saúde do Presidente é melhor do que antes da operação ...

O SR. CARLOS ALBERTO -

Graças a Deus!

O Sr. Fábio: Lucena - Graças a Deus! Então, não
houve desrespeito. E esperamos que continue assim.
O SR. CARLOS ALBERTO - Quando falo em estado de saúde de Sua Excelência é porque V. Ex• sabe que
ele está se convalescendo de uma cirurgia. Sua Excelência estã distante, estâ em convalescença e o Presidente
em exercício é o Senhor Aureliano Chaves. Quem estã
governando_ este País é o Presidente Aureliano Chaves.
O Sr. Fábio Lucena -

São os banqueiros!

O SR. CARLOS_ ALBERTO Ex•; na minha concepção, não!

Na concepção de V.

O Sr. Fábio Lucena- Na concepção de figuras proeminentes como os Senadores Luiz Cãvalcante, MUrilo
Badaró ...
O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, inclusive hoje, ainda hã pouco, chegou um telex ...

O Sr. Fábio Lucena íntegra, esse telex.

Gostaria que V. Ex' lesse, na

O SR. CARLOS ALBERTO - ..Noticiário internacional - Delfim mantêm conversa satisfatória com· o
-FMI"".
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, leia na íntegra,
·por favbr. Eu lhe faço este apelo.
O SR. CARLOS ALBERTO- Ah, na forma de ape-
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0 SR. CARLOS ALBERTO- Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~ me_ assegurasse _a palavra. Afinal de contas, o Senador -Fábio Lucena insiste_ para que se leia um
telex quando, na verdade, ele já o leU, Sr, Presidente, ele
j ã tem consciência do telex...
O Sr. Fábio Lucena- Mas leia a nova vergonha nacional.
O SR. CARLOS ALBERTO- ... e sabe perfeitamen-

te que o Ministro Delfim Netto ...
O Sr. Fábio Lucena -

Mas leia a nova vergonha.

O SR. CARLOS ALBERTO ~ Aqui diz: O Ministro
Delfim _Netto faz e promove a renegociação da nossa
d_ívida, lá fora,
O Sr. Fábio Lucena- Em sigilo e em local não conhecido pela imprensa mundial, reuniu-se em segredo com o
Chefe do FMI, em local que a imprensa do mundo inteiro não sabe onde foi. Está no telex:.
O SR. CARLOS ALBERTO- Mas Ex', ouça, o Ministro se reúne aonde ele quiser. Ele tem liberdade para
isso, a não ser que V. Ex• queira tolhê-lo, algema-lo e
queira que ele faça, então, a reunião em praça pública,
para que todos tomem conhecimento: aqui está o Ministro Delfim Netto e o Gerente do FMI. ..

O Sr. Fábio Lucena -

Mas a reunião foi sigilosa,

O _SR. CARLOS ALBERTO -·- para discutir os
prob~emas do Brasil.

lo~..

O Sr. Fábio Lucena- Eu imploro a V. Ex•, leia na
íntegra.
O SR. CARWS ALBERTO -Em forma de apelo ..

---o Sr. Fábio Lucena -

De apelo e imploração.

O SR. CARLOS ALBERTO -

Não dando ordens ...

O Sr._ ~ábio Lu~na- Eu _imploro, quem sou para_ dar
ordens a- V. Ex•, um pobre alferes._
O SR. CARLOS ALBERTO --Sr. Presidente, o que
todos os brasileiros leram, hoje, no Jornal do Brasil, o
Senador Fãbio Lucena teve que ler palavra por palavra,
_vírgula por vírgula, ...
O Sr. Fábio Lucena- Mas,

Ex~

eu lhe imploro ...

O SR. CARLOS ALBERTO- ... uma notícia que foi
Brasii.-Coisa que eu n.ão esta:Ya
_ vejculada no Jornal
entendendo. Eu estava pensando até que ele estava querendo fazer um programa ...

ao

O Sr. Fábio Lucena- Esse telex ê das 15 horas. Façolhe- um aPelo: teia o tei~. na íntegr8.
O SR. CARLOS ALBERTO ---.;, lendo, atê com voz
imposta, colocandQ a dicção corretamente. Ele leu todo
o Jornal do Brasil. Acho que todos nós aqui somos homens;~-aCfriuf de tudo, inteligentes e não ê necessârio ler
na íntegra. :t: necessãrio, sini, dar a informação.
O Si. Fábio Lucena- V. Ex', permite só que-eu leia
tiin trecho?

O SR. CARLOS ALBERTO - E V, Ex' que estã com-o telex nas mãos já tem todas as informações forriecídas
pelã UPI, uma agéncia internacional.
O Sr. Fábio Lucena- Mas V.
palavra.

Ex~

é quem estã com a

O Sr. Fábio Luceõa - ·Mas a reuniã-o foi sigilosa e,
pelo menos, o Congresso deveria saber do assunto tratado pelo Sr. ·Delfim Netto com o Chefe do FMI.
O SR. CARLOS ALBERTO - Gostaria, Sr. Presidente, de dar enfoque a esta nota que veio pela UPI. EnqUanto se discute aqui no Brasil, como o foram hoje, am.:
piamente criticados os Ministros da ãrea económica pelo
Senador Fâ.bio Lucena, estã o Governo, através do MinistrO- o-etfim Nf:üo, negociandõ, renegociando. Agora,
n-ª~ esfá-comei a Oposição realme~te gostaria que ele c;stivesse, decretando uma rrioratória unilateral, que seria
deSastroso-p3.rã o nOsso- País: - O Sr. Fábio Lucena -

Ex• leia o telex.

~Então, o Ministro
__ Delfim NettO, que se encontra em viagem pela Europa,
teve um encontro com o Diretor do FMI.

O SR. -CA-RLOS ALBERTO

O Sr. Fábio Lucena- O Sr. Levoisier.
O SR. CARLOS ALBERTO - Inclusive me lembra o
ex-Governador do Rio Grinde do Norte.
E o MinistrO Delfim N etto, que está fazendo ou promovendo, o que nós advogamos e que todos os jornais
deram espaço para a tese que nós estamos advogando,
que é a renegoCiação da nossa dívida, a renegociação
pelo processo pOlítico e não técnico, mas o Ministro Delfim Netlo, é evidente que, nestes momentos, eriquanto
não se definir, realmente, esta posição em termos de negociações de futuro, em termos de, lá na frente, chegarmos, também, através da força política, estã o Ministro
renegociando os nossos-débitos. E o que hã de mal nisso
Sr. Senador Fábio Lucena?
O Sr. Fábio Lucenã -

Leia o telex, Ex'

O SR. CARWS ALBERTO - O que há de mal. Sr.
Presidente, o Min'istro que também estã conversando
com o Ministro do governo francês, Oitscando através do

3486

Sábado 20

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

governo francês a renegociação dos nossos-débitoS" venci~

dos em 1983 e os débitos a vencer em 1984.
Entendo, Senador Fábio Lucena, que V. Ex.~ não deve-

ria, hoje, aqui, dirígii críticaS, riiã.s, acima de tudo, buscar através do entendimento, não das críticas às pessoas,
mas de programas, não da crltica aos homens, mas através de idéias, discutindo idéias, debatendo programas,
debatendo alternativas, debatendo saídas, nós estamos
num regime democrãtico, e num regime democrãticá, sr.
Presidente, é bem ver_dade que eu tenho que dizer a este
ilustre amazonense, a este homem brilhante, a este intelectual, a este representante do povo, que é no Parlamento, é na democracia que nós, através da promoção do de·
sarmamento, desarmamento este promovido pela Oposição e este patrulhamento, que devemos promover a saída para este País. E só vamos conseguir--saída para essa
crise aguda que nos estã sufocando, nos algemando, nosempobrecendo, na hora em que todos, Oposição e Governo, PTB, PMDB, PT, PDT e_PDS, todos nós conscientes das nossas responsabilidades, partimos, então,
rumo aos novos caminhos_ que o povo lá fora está exigindo, novos caminhos que a sociedade estâ exigindo, novos
caminhos que os diversos segmentos _estão pedindo. Mas
isso não_ s_erã conseguindo com esta Oposição de metralhadora nas mãos. Sim, só promoveremos este_trabalho,
trabalho para que possamos sair desta crise, na hora em
que todos, em nome do povo brasileiro, dermos as mãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao' nobre Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES PRONUNCIA DISCURSO QUE,- ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR'
MENTE.
O SR._ PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ, Pronuncia
o seguinte discurso.)_-:- Sr. Pi'esidente e Srs. Senadores:
As obrigações das empresas para com os seus empregados, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho,
precisam de permanente e eficaz fiscalização dos órgãos
competentes-daquela Secretaria de Estado, ou se transformam em letra rilorta, diante da desídia dos estabelecimentos patronais.
Agora mesmo o Sindicato dOs Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade reclamaram junto ao Dele·
gado Regional do Trabalho em Minas Gerais contra "uma série de medidãs deliberadamente agressivas que a
empresa tem tomado", como provocação ao Sindicato,
multiplicando-se os desrespeitos aos acordos e à legislação vigente, na busca de pretexto Pal-a retaliações.
Eis as arbitrariedades denunciad:is:
a) cancelamento unilateral da liberação com vencimentos de diretores do Sindicato, dificultando a sua
atuação na defesa dos empregados da companhia;
b) recusa de promover o desconto na folha de pagamento das contribuições sindicais autorizadas pelos enl~
pregados;
c) descumprimento da doação de 50% dos valores
descontados nos dias de greve, em 1979, para aplicação
pelo Sindicato;
d) retenção dos dez por cento mensais do sindi;ato,
com relação ao seguro coletivo, estipulado pela Cia. Siderúrgica Belga M ineiia; e) violação de todos os entendimentos mantidos com o Sindicato, com a dispeõsa, effi ]u-nho, de 17 empregados do Cassino, oitO- do Serrar e oito--do restai1fanle;
f) cancelamento de assembléia regularmente conV.oça_..,
da para votar alteração dos estatutos;
g) recondução ilegal da diretoria da ABEB, reelegível
apenas uma vez.

II)

Com relação ao último contrato de trabalho, não foram gerados os 80 a 100 empregos prometidos; não foi
implantado o lanche quente para os empregados entre 23
e 7 horas; continuam suspensas as antecipações de aumento; nada se decidiu sobre o pagamento do piso contratado junto às empreiteiras; não se iniciou a discussão
do problema de manutenção do nível de emprego; não se
realizaram negociações para regulamentação e implanhição da Comissão Paritária, para examinar problemas
de disciplina, equiparação salarial, freqü_éncia e readaptação de trabalhadores.
Além disso, a empresa desrespeitaria a CLT, sonegando o abono de férias, obrigando alguns a acumular
funções- diversas.
Diante dessas irregularidades, fazemos um apelo para
que o Minístério do Trabalho atenda aos metalúrgicos
de João Monlevade, obrigando a empresa a cumprir a
lei.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem.)

O Slt PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, nesta oportunidade, para dirigir um
apelo aos Senhores Ministros Emane Galvêas, da Fazenda, e Hélio Beltrão, da Previdência e Assistência Social.
Um reclamo, Senhores Senadores, de centenas e centenas de pessoas físicas e jurídicas radicadas nos municipios- do meu querido Rio Grande, tão_ feroz e devastado- _ramente atingido pelas enchentes.
O 3pdo que faço em nome dessas populações arrasadas e arruinadas pelas águas, e que tenho certeza, os Se·
nhores Ministros Galvêas e Beltrão prontamente atende- rão, -socorrerá também os nossos ífmãos do Paraná e de
Santa Catarina.
Assim, peço ao Senhor Ministro Hélio Beltrão que altere a redação da- Portariã n"' 3.187, de -15 de jUlho de
1983, no sentido de as contribuições previdenciãrias,
Com vencimento nos meses de julho e agosto do corrente
ano, tenham seus prazos de recolhimento prorrogados
por noventa dias, sem incidêncía da multa automâtica e
dos juros de mora, como jâ consta da citada Portaria, e
sem correção monetária que penalizaria duramente nossos irmãos já tão duramente atingidos pelas inundações.
Ao Senhor Ministro Emane Galvêas transmito os re·
clamas de milhares de compatriotas, sem distinção de
preferências partidárias, para que modifique a redação
da Portaria n'l 195, de 26 de julho de 1983, no sentido de
que sejam prorrogados por noventa dias os prazos para
pagamento dos tributos federais com vencimentO nos
meses de julho e agosto e, para que, como o caso _da Previdência e Assistência Social, não incidam sobre os mes~
mos multas, juros ou correção monetária.
Por último, solicito ao Ministro Gtilvêas que, com
igual sentido e alcance, altere a redação da Portaria n"'
196, de 26 de julho de 1983, para que sejam prormgados
por noventa dias os prazos para pagamento das contribuições para o Programa de Integração Socii:tl- PIS, e
para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL,
com vencimento nos meses de julho e agosto.
Estou certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os Se·
·'nhores MinistroS Beltrão e Galvêas, atenderão estas rei-VindiCações que traduzem um alto-siniimento de jUstiça
e que têm grande sentido humanitário e patriótico.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
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O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronuncia o se_guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Realizou-se, faz poucos dias, em Curitiba, um ..Seminário de Prefeitos e Presidentes de Câmaras -de CaPitais
Brasileiras".
Nesse Seminário, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, os
Prefeitos das Capi_tais dos Estados, bem como os- Presidentes das Câmaras dos Srs. Vereadores também das Capitais, discutiram, em profundidade, os problemas que
angustiam as Capitais brasileiras e de unia forma geral
os M unicípiõs dO nosso País.
Editaram, Sr. Presidente, Srs. SiTiadores, um doeu-_
m~nto conclusivo, dividido em nove itens, destacando-se
aqueles que prevêm a total autonomia municipal, objetivando, assim, o retorno ao federalismo; pregam, outrossim, a reforma tributária nacional, "ampla e abrangente".
Ressalta-se também, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que os Prefeitos das Capitais todos nomeados, no it~m 8
das conclusões, defendem a volta das eleições diretas
para os--PrefeitOS das Capitais e das áreas consideradas
de SegUrança Nacional.
Congratulo-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com os
Prefeitos das Capitais e os Srs. Presidentes das Câmaras
dos Vereadores dessas cidades, pelo sucesso do Simpósio
de Curitiba, fazendo votos que as aspirações dos presentes,_ sejam, o mais breve possível, concretizadas.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais as Conclusões às quais jã me refer"i:

CONCLUSOES DO SEMINÁRIO DE PREFEITOS E
PRESIDENTES DE CÂMARAS DE CAPITAIS BRASILEIRAS
Os prefeitos e Presidentes de Câmaras Mullicipais das
Capitaís Bfasileiras, reunidos em Curitiba, considerando
a grave situação por que passam os MunicípioS de todo o
País, fiêis ao dever que lhes impõe a Constituição ·Federal e as Constituições Estaduais; sentindo·se obrigados a
-contribuir para o aprimoramento da autonomia política,
financeira e administrativa dos Municfpios resolvem: - 1~ é imperativo inadiável a imediata restauração da
autonomia municipal, em seus aspectos político, finan~
ceiro e adminiSt-rativo, restabelecendo-se os alicerces do
princípio federativo;
.
_
2. para tanto urge promover reforma tributária na·
cional, ampla e abrangente, no sentid9 de reverter~se a
tendência centralista vigente- na sistemática atual, responsável pela anemia da receita dos Estados e Municípios.
3. como medida imprescindível, impõe-se:
a) aumento da participação dos Estados e Municípios
da arrecadação de tributos federais, tanto pelo aumento
dos aluais percentuais, como pela previsão de novos ca~
sos de participação;
b) supressão da competência da União em conceder
isenções de impostos estaduais e municipais;
c) estabelecimento da obrigatoriedade de a União ressarcir os Estados pela não-incidência do ICM nas exportações;
d) eliminação imediata dos denominados "adicionais" e "contribuições" integrantes dos preços dos combustíveis, com a incidência tão-só do imposto federal
sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, em
que Estados e Municípios têm participaçãO;
e) revisão dos benefícios fiscais na ãrea do ICM e- do
IS, ria direçÃo de realinhá-los dentro de seuS objetivos
fiscais: Urge, nessa quadra, tributar o cigarro integral~
mente pelo ICM e suprimir o tratamento favorecido de
qUe goza a construção civil no âmbito do JS;
f) aumento da cota municipal de participação no
!CM;
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g) passagem da competência de instituir o imposto de
transmissão da propriedade imobiliária pafa os Municípios.

4.

Reafirmar a competência do Municípío ·em ina--

têria do direito urbanístico, eSpecialmente quanto:
a) à fixação da zona urbana. _de expansão urbana e

conversão do solo rutal em urbano;
b) a definição do uso do solo no sentido de melhorar a
qualidade de vida nas cidades, observado o princípio da
função social da propriedade.

5.

EMENDA No I
Substitutivo
Ao Projeto de Resolução n9 91, de 1983, que disciplina a apreciação da escolha de Chefes de Missão
Diplomática de caráter permanente.
--Redija-se assim o Projeto:
Art. 1\' Dê-se ao artigo 402 do Regimento Interno
do Senado Federa:! a seguinte redaçào:

a) da transferibilidade do direito de construü·, inclusive dos proprietários de bt-ns tombados;
b) dos direitos de superfície pfeinipção;
c) do parcelamento e edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano;

- ~·Art. 402 Na apreciação do_ Senado sobre as
-- ~ escolhas a que se refere o inciso III do art. 42 da
Constituição, observar-se-ão as seguintes normas:

d) da legitimação processual do vizinho, das associações comunítári3s e do Miriistério Público para proporem medidas judiciais- que assegurem a fiel execução
das normas urbanísticas;
e) de assegurar o uso comum das praias e costões
marítimos e fluviais.
6. Considerar necessária a elaboração d~ substitutivo ao Projeto de Lei n9 775/83, a Cargo de comissão iritegrada por representantes dos Municípios das Capitais,
que será oportunamente submetido ao Congresso Nacional e em que também se regulará:
a) a c{esapropriação para firis de reserva de imóveis,
excluídos da indenização a voloriza.ção _decorrente de
obras públicas -realizadas ou projetadas e dos índices de
construção aprovados pela lei munícip-al.
b) a aplicabilidade do instituto do solo criado;
c) o usucapião urbano especial;
d) a gratuidade de custas nas ações de que trata a letra
"'d" do item 5 da presente, salvo quando caracterizadas
como temerárias.

7. O respeito à Constituição é dever de todos, governantes e governados. Assim, os M unicíplos-Conclamam a
todo os Poderes constituídos a que façam prevalecer
sempre a supremacia absoluta da Lei Maior sobre todos
os demais atas legislativos, notadamenle no tocante à
autonomia municipal.

8. As preocupações e as ânsias de todas as Capitais
Brasileiras assentam-se, precipuamente, llO problema do
poder: não há poder legítimo sem consentimento do povo. Os Prefeitos e Presidentes de Câmaras- Municipais
afirmam e reafirmam que falta independência ao Poder
Executivo Municipal das Capitas Brasileiras, imporidose o restabelecimento das eleiçõeS dire(as para Piefeitos
das CapitaiS e das ãreas consideradas de Segurança Nacional.

9. A partir da experiência do presente encontro de
Curitiba, querem tornar efetivas e permanentes a troca
de informações e a ação conjunta diante da. Problemática
municipal vigente, reunindo-se periodicamente, e mantendo um corpo de decisão política ComPOsto de Prefeítos e Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores,
com respaldo de uma Assessoria Técnica.
Curitiba (PR), 23 de julho de 1983.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Na presente
sesSão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto_de ResoluçãonQ 91, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel, que disciplina a apreciação da escolha de chefes de missão diplomática de carâter permanente.
Ao projeto foi _ofei-ecida uma emenda, que será lida
pelo Sr. !"-Secretário.

Justificação

É lida a seguinte

Considerar merecedoras de acolhida, em princípio, as normas do Projeto de Lei n'~' 775/83 que tratam:

e-

Sábado 20 3487

I - Recebida a Mensagem, será lida em Plenário
e encaminhada à :CQmissão competente;
J.l - A Me_nsagem; que deverá ser acompanhada
de amplos esclarecimentos s_o_bre o .candidato e de
~~eu curriculum_fitae, oferecerá_os seguintes elementos de informação-; de ca-ráteT confidencial, contidos
em sobrecarta fechada:
a) histórico _e evolução recente do relaciOnameiitci Com os Países ou entidades"i:nteinadonais em
- - qüe-será· exerCida a Missão;
b) condição política~ ecop.ômicã e Social do ~ais
ou entidade onde ãtuará a Missão;
c) poSição atual do intercâmbio e enumeração
dos acordos mantidos, bem como resultados especificos alcar:iÇados -cioln a respectiva implementação;
d) eventuais pontos de convergência e divergência entre os Países oU entidades internacionais e
perspectivas nos mais variados setores;
_ e) principais expectativas e pretensões do Gover-nO estrangeirO ou da entidade internacional no que
tange ao seu relacionamento com o Brasil;
f) descrição dos víriculos políticOs e comerciais
mantidos a nível regional pelo PaíS ou entidade Para
a qual venha a ser acreditado o candidato.

III- A Comissão analisará os elementos informativos que instruem a Mensagem, requisitando, da
autoridade competente, informações complementares, se necessário;
I V - A Comissão convocará o candidato em
prazo estipulado, para ouvi-lo sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo que deverá ocupar;
V - O candidato será entrevistado em sessão
pública ou secreta, por decisão da Comissão;
VI- O parecer, contendo relatório sintético e os
elementos informativos a respeito do candidato,
concluirá pela aprovação ou rejeição do seu nome.
VII :__Será-Secreta a reunião erD. que se processarem o debate e a decisão da ComiSsão, sendo a voiiÇão feita em escrutínio secreto, vedadas declarações_ ou juStificação de voto, exceto com referência ao aspecto legal.
§ I9 - O parecer e a ata da reunião serão encaminhados à Mesa em sobrecarta fechada_, r~bricada
pelo Presidente da Comissão, devendo o parecer ser
- aPreciado pelo PlenáriO em sessão sec;eta.
§ 29- Encontrando-se o candidato no exercício
. - de Missão Diplomática no exterior, poderá o Plenário, por proposta da Comissão competente, dispensar a formalidade prevista no inciso IV deste artigo.
§ 39 - A manifestação do Senado será comunicada ao Presidente da República em expediente secreto, no qual se consignará o resultado da votação."
_Ad_._29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação:
Art. J"9- -Revogam-se as disposições em contrário.

A presente emenda - que conserva, integralmente, a
_essência da proposta Originàlmente apresentada- visa,
tão-somente, adequar à estrutura formal do Regimento
Interno do Senad_o a fo_ona legislativa do Projeto a que
ora nos reportamos.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1983.- Marco Maciel.

O SR._pRESID ENTE (Aimir Pinto) - De acordo
com o disposto_ no Regimento Interno, a matéria serâ
despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordin_âria da próxima segunda-feira,
a seguinte

ORDEM DO DIA

.Discussão, em tui'no único, do Projeto de Resolução
n9 228, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia-como conclusão de seu Par<ieer--ll9 1.294, de 1981),
que autoriza a Prefeítura .Municipafde Deodâpolis (MS)
a elevar em Cr$ 6.90o.ooo;oo (seis milhões e novecentos
mil cruz-eiroS) O montantC de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n9s 1.295 e 1.296, de 1981, das Co~
missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favoiável.

Discussão,-ém turno único, do Projeto de Resolução
n9 88, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nQ 674, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema (GO) a elevarem Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tend_o
PARECERES, sob ni'S 675 e 676, de 1983, das Comis-

sões.:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;e
...... de Municípios, favorável

Discussão, em tuiriO iíiiico-, do Projeto de Resolução
n9 93, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 718, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro (MG) a
elevar em CrS: 6.837._402,79 (seis milhões, oitocentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e
nove centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, Sob n9s. 719 e 720, de 1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favOrável.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nQ 94, de 1983 .(apresentado pela Comissão de Ec-onomia
como conclusão de seu Parecer n9 721, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre (SC) a
elevar em Cd 7.536.627,00 (sete milhões; quinhentos e
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irinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete crUzeiràs) o
montante de sua dívida consolidada, tendo.
PARECERES, sOb nvs 722 e 723, de 1983, das Comis-

sões:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Munldpios, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerraH
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PF,LO< SR.
ALO YS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 18-8-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS ,...- PA. CitO'><>

Lrder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Em pronunciamento fi:itO.a··esta Casa, no dia 9 do corrente mês, o ilustre Líder do PMDB, Senador Humberto
Lucena, investiu contra o recente decreto-lei que instituiu o irilposto ·compUlsório para atender a programa de
emergência e soCorrer populâções nordestinas flageladas
há 5 anos pela seca. S. Ex• declarou em seu pronunciamento que o Decreto-Lei era inconstitucional, porque,
sendo um tributo, ele, no mesmo exercicio", estaVa serido
arrecadado e aplicado, ferindo a Constituição Federal.
Tive a oportunidade, em aparte, de dizer a S. Ex• que
não há nenhuma eiva de inconstitUcionalidade nesse
decreto-lei, tanto assim que o egrégio Suprerrio Tribunal
Federal, já em várias decisões, havia dirimido controvérsia dessa natureza. Isto é, a inconstituciorialidade de decretos semelhantes, sobre imposto compulsório, foi ai:'gilfda perante o Supremo, e o Supremo rejeitou a inconstitucionalidade.
S. Ex• me pediu que citasSe essa- jllriSpiudêflcia. Era
evidente que, no momento em que s. Ex• falava, eu não
poderia ter sobre a mesa essa jurisprudência. E fiqu6f de
fazê-lo oportunamente. Não pude prestar esse eSclarecimento nem segunda e nem terça-feira, porque S~ Ex• não
se encontrava nesta Casa. Mas o faço hoje, quando S.
Ex.' se encontra presente, para, em primeiro lugar, esclarecer, Sr. Presidente, que esta não é uma matéria nova. A
Constituição de 1946,já dejx_ava. perfeitamente claro que
o imposto compulsório tinha uma natureza distinta doS"
demais tributos, isto é, dos impostos, das taxas e das
contribuições de melhoria. Tanto ê assim que, já na vi=
gênCia da Constiúiiçã_o de 1946, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei n"' 4.069, de 11 de junho de 1962,
que fixava o valor dos vencimentos dos servidores da
União, instituía emj>résHriiO compulsório e alterava alegislação do Imposto de Renda, incidindo no mesmo
exercício e tendo aplicação imediata.
Ê preciso registrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
·que esta lei foi sancionada pelo Presidente João Goulart.
Era 1~"-Mínistro do País, naquela oportunidade, o atual
Governado_r de Minas Gerais, O doutor Tancredo Neves.
Foi referendada por todo o Ministério, por todo o gabinete, diria melhor, inclusive pelo pranteado jurísta Santiago Dantas, pelo Deputado Ulysses Guimarães, pelo
nosso eminente colega, o Senador Vir8ílio Távora.
Posteriormente, nova lei, a Lei n"' 4.242, de 17 di julho
de 1963, também instituiu novo empréstimo compulsório, cobrado no mesmo exercício e tendo execução
imediata. Ainda posteriormente, Sr. Presidente, foi apresentada uma Emenda Constitucional, dando um tratamento definitivo a e"Sta matéria, mediante a Emenda n"'
18, de I"' de dezembro de 1965, que deu ao art. 4~" a seguinte iedação:
..Art. 4~" Somente a União-, em casos excepcionais, definidos em lei complementar, poderá instituir emprêstímos -coinpi.dsórios,"
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:Dispo~itivo este, Sr~ Presidente, que está repetido na
atual Constituição Federal.
Mas, Sr. Presidente, já qUando baixada a Lei n"' 4.069
e a lei poSteríor a que me referi, referendada pelo Gabinete Tancredo Neves e sancionada pelo Presidente João
Goulart, foi argUída essã inconstitucionalidade. Argüída, ela foi longamente examinada, Sr. Presidente, e recebeu àquela época brilhante e erudito parecer do Dr. Pedriúvio Francisco Guimarães Pereira, que sustentou a
cOtlstitucionalidade. Parecer esse que foi acolhido pelos
Tribunais, porque o empréstimo compulsório não ê um
tributo .. O empréstimo compulsório não é tributo, desde
a definição clássica que el?. Paul Leroy-Beaulier e passa
pela doutrina italianâ (Morseli, Ganini), francesa, brasi·teira"; desde os clássicos à Cíêócí8. das Fina.Dças (João Pedro de Veiga Lima), a Alberto Deodato. a Aliomar Baleeiro, são duas categorias distintas. Tanto que; Sr; Presidente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da IC?i sancionad~ pelo Sr. Jo~o Goulart, a
-pfíffiCira e a -segliiida, a de 62 e a de 63, baseado nesse
brilhante parecer.
Posteriormente, essa mesma dúvida foi suscitada. Já
agora, examinada, em profundidade, em parecer da lavra do então Procurador-Geral, Dr. José Cavalcante Neves-que mostrou a sua perfeita constitucionalidade. E os
Mandados de Segurança impetrados não tiverani provimento; prevaleceu essa interpretação, consagrada em
várías decisões do Supremo Tribunal Federal.
Mais tarde, Sr. Presidente, o então Deputado Antônio
Balbino, quando da criação da PETROBRÁS, examinando essa questão, emitíu brilhantíssimo e erudito parecer, fazend'o essa distinção e eliminando qualquer dúvida.
Por último, Sr. Presidente, depois de sucessivas decisões, eu destacaria o voto do eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, festejado
jurista, acatado nesta Casã. e fora desta Casa, que num
erudito e brilhantíssimo voto no julgamento, conclui
proclamando com acerto irrepreensível que empréstimo
compulsório não é tributo e reconhece a constitucionalidade e, portanto, a validade do diploma legal então expendido. Essa jurisprudência do Supremo Tribunal Fedeml tornou-se iterativa, pacífica, e foi condensada na
Súmula, que passo a ler, a de n"' 418:
"O empréstimo compulsório n~o é tribu~o, e sua
a-rrecadação não está sujeita- à exigência constitucio- ·
nal de prévia autorizaçãO orçamentáda." (St1iimla-n• 418.)
Sr. Presidente, eu creio que, assim, atendi a solicitação
do meu eminente colega nobre Senador Humberto Luce~
na.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES-- Pois não, no}:Ire Senador_.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' citou o§ 3"' do art.
18 que diz: _
''Somente a União, em casos excepcionais definidos em lei complementar, poderã instituir empréstimo compulsório".
_Eu indagaria de V.

Ex~

se e_ssa lei já foi promulgada?

O SR. Al.OYSIO CHAVES V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena -

Já, e v~u citá-la para

A lei complementar?

O SR. ALOY~IO CHAVES- A lei complementar.
Vou citá-la para V. Ex~
E. que a matéria foi debatida nesta Casa sem que V.
Ext, é natural, tivesse tempo de fazer o levantamento

dessa jurisprudência, hoje simulada no Supremo, jurisprudência pacífica e normativa.
A lei complementar é a Lei n"' 5.172, de 26 de outubro_·
de 76, mais tarde denominada Código Tributário N acional, que, em seu art. 15, definiu os_ casos excepcionais,
nos quãis a União pode instituir empréstimo compuf-sório. - ... Art. 15_. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios:
I ....................................... .
- H- calamidade pública que exija auxilio federal
impossível de atender c_om os recursos orçamen-tários disponíveis."
Foiestatuído o empréstimo para atender à calamidade
da seca do Nordeste, da região de V. Ex', flagelada e
atingida, há cinco anos, por esta seca inclemente que todos- deploramos e para a qual precisamos somar todos os
recursos a fim de minorar as agruras do povo nordesti-

no.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um outro aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena - Em nenhum momento eu
questíoriei o socorro às populações atingidas. Eu argüi a
inconstitucionalidade do decreto-lei. V. Ex• traz a Súmula do Supremo, mas V. Ex• sabe que jurisprudência também se muda. O próprio Supremo Tribunal Federal, re-centemente, em matéria de inelegibilidade por parentesco mudou o ano passado a sua jurisprudência. A Súmula
do Supremo que nós conhecíamos era no sentido de que
só haveria a inelegibilidade quando se tratasse de cônjuge, isto é, de casamento civil. No entanto, o Supremo
mudou suas decisões anteriores e estendeu a sua interpretação, também, eotendendo ·que a inelegibilidade
compreendia também a mulher ou o homem no casamento religioso. Portanto, eu não deixo de reconhecer a
jurisprudência que V. Ex' traz, mas digo a V. Ex~- e V.
Ex~ é jurista e sabe disso- que de uma hora para outra
pode haver uma mudança nessa interpretação até porque
as dúvidas entre juristas continuam,'(. Ex• deve ter lido
no O Estado de S. Paulo entrevistas de vários juristas·
eminentes, os quais deram pareceres a pedido de empresários paulistas, no sentido da inconstitucionalidade dess.e decreto-lei. Porque eles diferem do ponto de vista do
Supremo, no sentido de que o empréstimo compulsório
equivale, realmente, na prâtica, a um tributo e Por conseguinte está sujeito ao princípio da anualidade estatuído
na Constituição.
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex~ declara que até
que seja alterada a jurisprudência. Ela não o foi. A jurisprudência sumulada tem efeito normativo inclusive de
acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal que, em ·alguns casos, permite, de plano, ao Relator reci:ber ou não recutso interposto mediante simples
despacho nos autos. A afirmativa que fiz a V. Ex' no
aparte que lhe dei nobre Senador é inteiramente válida, é
inteiramente procedente. Não há decisões esparsas. Há
uma jurisprudência interativa, pacifica, do Supremo Tribunal, já condensada na súmula antes referida.
Sr. Presidente, eu gostaria de prestar aos meus emi~
n~ntes colegas uma outra informação. b uma informação, e ao mesmo tempo é uma declaração que faço
como Líder do Governo. A ímprensa, Sr. Presidente, divulgou de que havia um movimento para privatizar a
Companhia Vale do Rio Doce, assunto que fOi ventil"adono Congresso Nacional. Trago à Casa a informação de
que não existiu nem existe nenhum propósito ou deliberação para alienar ao setor privado a Companhia Vale
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do Rio Doce, conforme, aliás, jâ" dedarou peremptoriamente à imprerisa o Presidente, Dr. "E:liéZCr Baptista. A
notícia infundada, acompanhada posteriormente de uma
referência a possível constituição de uma CPI, no Senado, para apurar esse fato, não se justifica, porque o fato
não existe. A Constituição Federal permite a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito «sobre fato determinado" (art. 37) e nada hã que confirme essa notícia ínfundada. Não há base constitucional para criação dessa
CP!.
Desejo ressaltar, com apoio em informações que me
vêm da direção geral da empresa, que essa notícia divulgada no exterior, como já o foi, prejudica ã Companhia
Vale do Rio Doce e beneficia aS-inllltinacionais que com
ela competem no mercado mundial. Ela disputa uma fatia desse mercado mundial. E este ano caiu, não só ovolume da exportação, como o valor da exportação, em
virtude da variação dos preços desses produtos primários no mercado e essa notícia, mal colocada no exterior, está a prejudicar a Vale do Rio Doce, porque a colocaria sob inquérito do Senado Federal.
Peço que o Senado Federal registre esta declaração. A
Companhia Vale do Rio Doce coloca-se à disposição de
todos os partidos- enfatizo, Sr. Presidente: de todos os
partidos, sem exceção -para dar-lhes, aqui em Brasília
ou nd RiO de Janeiro, completa informação a respeito de
qualquer assunto com ela relacionado. O Líder do Go-
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verno no Senado Federal coloca-se à disposição do seu
Partido e das opOsições para promover, quando e onde o
desejarem, essa reunião. A informação que transmito é
oficial do Governo a respeito desta propalada alienação
da Companhia Vale do Rio Doce que - declaro, interpretando talvez o pensamento geral- que hoje é um patrirriônio deste País, como o é a PETROBRÃS1 (Muito
bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 18-8-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.)- Eu gostaria de aditar um pequeno
esclarecimento, Sr. Presidente, porque esse projeto, -aparentemente, tem uma destinação ínquestion-âvel, que é
punir quem destruir com veículo jardins ou árvores, e a
Lideranç"a inanifesta-se contra o projeto. Mas o faz; Sr.
Presidente, porque quando tentaram alterar o Código
Nacional de Trânsito, para inserir esse item,
esqueceram-se de que esta matéria jã havia sido tratada
no Código Florestal com a seguinte redação:
"Art. 26. Constituem contravenções penais
puníveis com três meses a um ano de prisão simples
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ou multa de uma e cem vezes o salário mínimo mensal do lugar e da data da infração ou ambas as penas
Cumulativamente:

n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo
ou meio, plantas de ornamentação de logradouros
públicos ou em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte."
Então, Sr. Presidente, a injuridicidade alegada pela
Comissão tem toda a procedência. (Muito bem!)

ATA DA 122• SESSÃO, REALIZADA EM 11-8-83
(Publicada no DCN (Seção II), de 12-8-83)
RET/F/CAÇÃO
Na publicação feita riCi DCN- Seção II, de 12-8-83,
página n9 3346, I• coluna, no item 4, da Ordem do Dia,
Onde se lê: Votação, em turno único, do Requerimento n9 763, de 1983 ...
Leia-se:
Votação, em turno ún:ico, do Requerimento n9 736, de
198L
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS~ SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
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SUMÁRIO
l-ATA DA 131• SESSA.O,
EM 22 DE AGOSTO DE 1983
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres encaminhados
à Mesa
I .2.2 ~ Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n9
202/83, de autoria do Sr. senador
Nelson Carneiro, que introduz mo-dificações na Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que instituiu o
FGTS.
-Projeto de Lei do Senado n"
203/83, de autoria do Sr. Senador
Hélio Gueiros, que dispõe sobre
restituição de insígnias, medalhas,
comendas e outras honrarias, ofi·
cialmente concedidas, e que tenham sido cassadas por motivos
políticos ou ideológicos.

a

1.2.3 -- Requerimento

- N9 750/83, -de desarquivamento de proposição que menciona.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO Problema do abastecimento d'âgua
de Fortaleza - CE.
~SENADOR MARCÓ MACIEL

- Coilcessão de incentivOs â atividade editorial em -nosso País.
SENADÓR LOUR!VAL BAPTISTA - Homenagem ao Senador
Dinarte Mariz ao ensejo âo transcurso do 809 aniversârfo de seu lla~
ta!ício.
SENADOR ADERBAL JUREMA- Telex recebido do Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco, soliCitando
prOvíd'êildas das autoridades com~

petentes em defesa da indústria de
sacaria de algodão do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número r-egimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te.

- SENADOR MARCONDESGADELHA, como Lfder- Solidarie-

dade ao pleito do Presidonte da Federação das Indústrias do Estado
de Pernambuco, consubstanciado
no telex obje;to do pronunciamento
de seu antecessor na tribuna.
SENADOR JOSÉ UNSsiçãO da Associação Comercial do
Estado ciO C~á, conti'ãria à tese
defendida pelo Governador do Estado de Pernambuco, no tocante a
introduÇão de modificações na leg-islação que discipfina o FINOR..
SENADOR PASSOS PÔRTO
- Centenário da chegada dOs Salesianos ao Brasil.
1.3~-0RDEM DO DIA

p;.

-Projeto d~ Resolução n"'
228/81, <iue autoriza 3 PrefeitUra

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 734 E 735, DE 1983

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 S, de 1983 Complementar, que "altera a redação do artigo 18 e
revoga o artigo 29 da Lei Complementar li"' 41, de 22
de dezembro de 1981".
PARECER N• 734, D.E 1983
DA COMISSÃO DE CONST!TUl\:ÃO E JUSTIÇA
Relator: Senador Carlos Alberto

Este Projeto de Lei n"' 05/83, de natureza complemen·
tar, de autoria do nobre S-enador Odacir Soares, pretende alterar a redação do artigo 18, bem corno, em conse-.
qUência, ver revogado o artigo 29 da Lei Ccmplementar

- DIÃRIO.DO CONGRESSONACIONAL(Seção II)
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PARECERES N•s 736 E 737, DE 1983.
Municipal de Deodápolis (MS) a
elevar em Cr$ 6.900.000,00 o mon-

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder- Considerações

MEC e pela Caixa Económica Federal, propondo a criação de duas
linhas de ci:éditÕ eduCativo.

tante de sua dívida consolidada. sobre os acontecimentos políticos
Aprovado. Á Comissão de Re- - verificados nos últimos anos no deSENADOR HUMBERTO LU·
dação~
correr do mês de agosto e os qUe
-Projeto de Resoluçã_o _n.,. deverão se realizar no presente CENA - Apelo ao Conselho Federal de Educação em -prol da ma88/83, que autoriza a Prefeitura
mês.
nutenção do curs~ de agronomia.
Municipal de Arapoema (00)- a
SENADOR HELVIDIO NUelevar em CrS 8.685.149,40 o monNES __ Carãter descabido de exi1.5- DESIGNAÇÃO DA OR·
tante de sUa dívida consolida.da.
gência de ãreas- do Governo _FedeDEM DO DIA DA PRÓXIMA
Aprovado. Ã Comissão de Reral, em condicionar a apresentação SESSÃO. ENCERRAMENTO: .
dação.
de__ certidão ne8ativa de todos os
-Projeto de_ Resoll.).çã_O _ n?
Ministérios, para liberação dos re93(83: ·que ã.utoriza_~a- Prefeitura2 - DISCURSO PRONUNcursos oriundos de_ convênios firMunicípal de João Pinheiro (MG)
CIADO EM SESSÃO ANTEmados _pelas prefeituras mlinícia elevar em Cr$ 6.837.402,79 o
RIOR
pais.
montante de sua dívida consolida-Do Sr. Virgílio Távora, proli_ENADOR
MARCELO
MIda. Aprovado. Ã ComissãO de Re-ferido na sessão de -18.8,83 ..
RANDA - Carta divulgada pela
dação.
-Projeto- de Resolução n~' comunidade médica do _Estado de
3 ~CONSELHO DE SUPER.suC sOlicitando
94/83, que autoriza a Prefeitura MatOVISÃO DO CEGRAF
Municipal de Campo Alegre (SC)"a -providênciaS- do Sr.· Ministro da
elevar em Cr$ 7.536.627,00 o mon- Justiça, que visem à pronta apu- Ata da 82~ Reuriíão ·do Conseração de crime pratiCado naquele
tante de sua dívida consolidada.
lho.
Aprovado. À ComissãO- de Re- ·Est3..do~ em que vitimou o médico
José Gilberto. Pronunchunentó- do
dação.
4-MESA DIRETORA
ex-Deputado João Leite Schimidt
1.4- DISCURSOS APóS A sobre as difici:Ildãdes fin-anceiras
5 - LIJlERES E VIC.EORDEM DO DIA
por que passa· o Estado de Mato
LIDERES DE PARTIDOS
Grosso do Sul.
SENADOR JORGE KALUME
- Home~agem a Càxias no ttans- SENADOR NELSON CARNE!6- COMPOSiçÃO DAS CO- RO ...:.... Prpj~to,_ ~laborado_ pelo- MISSOES_ PERMANENTES
curso do "Dia do Soldado".

Grosso -dO

n9 41/81 que criou o Estado d.e Rondõriia eJb~ deu a primeira estrutura administrativa.
- O dispositivo em vigor aproveita na Administração da
novel unidade da Federação, os servidores públicos admitidos até a data de vigência, da, Lei n9-6.5~0/78 e em
exercício no então Território, a 31 de dezembro de 1981,
com absorção_ de até 50% dos optantes.

Quanto aos servidores que ingressaram posteriormente _àquela lei, a serviço. do antigo TerritóriO FCderaT áe
Rondônia, foi condicionada a sua inclusão em tabela es--pecial de empregos, em regime de extinção, com previsão
de enquadramento, no prazo de dois anos, mediante
concurso público.
Ora, como bem observa o ilustre autor, criou-se uma
dicotomia de enquadramento, tendo como divisor de águas, -a data de vigência de_u_rria lei, sem qUaisqUer "fundamentos de natureza jurídica ou sociaL Aqueles que tiveram a "sorte" de serem nomeados antes de dezembro de
1981, foram enquadrados; os que lhes vieram depois,
ainda que admitidos com obediência aos preúitcis legais,
têm de fazer concurso para se manterem em seus cargos.

A proposta do PL n9 05/83 suprime a data limite das
nomeações e admissões, mantendo o critério do exercfcio
a 31 de dezembro de 1981.
Sob o ponto de vista de constituCionalidade- e juridicidade, não vejo reparo a opor.
Esse é meu voto.
Sala das Comissões; 8 de junho de_l983.--:- Murilo Badaró, Presidente - Carlos Alberto, Relator - Helvfdio
Nunes - Aderbal Jurema- Marcondes Gadelha- Pedro Simon - Hél_io Gueiros - José Fragelli - Alfredo
Campos.

O projeto procura corrigir essa anomalia, de lo_do injusta-; pois que não é possível distinguir servidõi'es por
um critério intemporal, ainda mais levando-s_e em conta
que muitos dos que tiveram seus direitos assegUrados
pelo mencionado artigo ingressaram no serviço público
sem a prestação de conc_urso.

PARECER N• 735, DE 1983
Da Comissio de Legislação Social
Relator: Senador Jorge

Kalum~

Pretende o eminçnte Senador~ Odacir Soares, com o
projeto em exame, dar _nova redaçãp_ a_? _arti~o 18 da ~ei
Complementar n9 41, de 1981, que criqu O- Estado de
Rondônia.
Estabelece o referido dispositiVO que, dentro da_e_strutura administrativa do novo Estado, só seriam enquadrados, de imediato e até o limite de 50%, os servidores
nomeados ou admitidos em conformidade coru _a L~l n9
6.550, de 1978, que estivessem em exercício a 31 de dezembro de 1981.

~~

Pelo nOvo texto, elimina-se ã -discriminaçãO, dando-se
a, todos os servidores remanescentes do antigo Território
um tratamento igualitário. Portanto o projet.o em causa
do Senador Odacir Soares merece louvores -por esse seu _
cuidado, corrigindo um verdadeira anomalia. Com essa
sua iniciativa demonstrou profunda sensibilidade_ de cu_nhç. social, humano e poHtico.

Sobre o Projeto de Lei do Senado ""' 10, de 1983,
que altera a redação do caput do art. 69 da Lei n9
5•.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para
elevar o percentual de 10% para 50%, em caso derescisão do contrato de trabalho pelo empregador, sem
justa causa.
PARECER N• 736, DE 1983
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO ·E" JUSTIÇA
RELATOR: Senador Carlos Chiarem
Objetiva_o_eminen'te S~ador: Nelson Carne!ro, coni. a·
presente Proposição, mudança no percentual de I O%
constante do caput do art. 69 da Lei n" 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A alteraçãO proposta é de lO%
para 50%, rios casos de despedida irijUsta, pelo empregador.
A matéria é das mais conhecidas e debatidas. Trata-se
do complemento que foi instituído para, teoricamente,
equiparar, em termos económicos, o regirrle do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço -com a Estabilídade prevista na ConSolidação das Leis do Trabalho.
Dizemo~ teoricamente porque, na prãtica, os dep-ósitos bancãrios dos empregados optantes, acrescidos dos
10% pagos por ocasião da rescisão do pacto laboral, pelo
empregado, sem justa causa, jamaís pe"rfaze_m_ uin montante correspondente ao que o empregado perceberia se
não fosse optante e, portanto indenizado pelo sistema do ,
Diploma Consolidado.
Quando afirmamos que os I0% a serem pagos pelo
empregador em caso de dispensa do_empregado, sem justa causa, destinam-se a completar a indenização, em termos igualitários cõm õ fegime Consolidado, estamos, de
certa forma a discordar_ da justificação oferecida ao Projeto pelo eminente Senador Nelson_ Carneiro, quarido
esta segue uma linha de pensamento, segundo a qual esse
percentual destinava-se a desestimular o empregador ao
despedimento injusto e que os 50% ora ofereCídos, a-título de alteração do art. 6'', pelo vulto que representa, irâ
dificultar ou desestimular essas despedidas, pelo desencaixe que acarreta aos cofres da empresa.
Trata-se de um argumento deveras tentador e que tem
suas razões, se considerarmos as dificuldades fina-nceiras
atuais do empresariado nacionaL Entretanto, ficamos,
ainda, -como -arSu'meltto de que os lO% do caput do art.
69 da Lei n9 5. 107, de 1966, destinam-se realmente a assegurar a equivalência indenizatória de que trata a própria
Lei, ao oferecer ao empregado um dos dois sistemas: o
da Consolidação das Leis do Trabalho, ou o do Fundo
deGarantii do Tempo de ServiÇo. Ao optar, perde o empregado a est~bilidade ou a possibilidade de adquir[-Ja,
mas, em troca, tem assegurada a inderiização idêntíca" à
do regime antigo, acresCida de outras vantagens, como
por exemplo, poder sacar o__ saldo da conta bancâria por
ocasião da aposentadoria,Tanto isso _é J_"eal e verdadeiro que do anteprojeto remetido pelo Presidente Castelo Branco ao Congresso
Nacional, ~onstaVa a mensagem, que, no particular, esclarecia, verbis:

Ãnie O expo~to e tendo em vista o parecer da douta
Com{sSãO-de ConstituiçãO e Justiça, que- opinou -pela juridicidade e constituciônalidade do projeto,
·manifestamo-nos· também pela sua aprovação.

"1:. mantida integralmente a "indenização pelo
tempo de serviço", sendo apenas alterada sua forma
de liquidação ... O valor da indenização não serã in.feriOr de modo ~lgum ao atual... Longe, portanto de
suprimir a-indenização o novo sistema a mantém__e
lha dá uma forma de cobertura e de liqüidez, muito
superiores às do_ atual regime ... ".

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1983. - Juthay
Magalhães? Presidente - Jorge Kalume, Relator Hélio Gueiros - Gabriel Hermes - Carlos Cbiarelli.

Desta forma, o que realmente a ampl_iação da taxa de
lO% para 50%, antes de tudo faz, é ap-rOximar-se quem
sabe, bastante do ideal da equivalência entre os dois sis-
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temas em termos de indenização pelo tempo de serviço.
Nesse particular a Proposição é louvávef, flàO--ã:Penas
porque segue a trilha da equivalência~ Para nós, bit.sti.uite
justa, como porque representa a preoCupação do Legislativo em aperfeiçoar a legisfação de proteçãO dó traba·
lhador, reconhecidamente hipossuficiente.

Cumpre salientar que a Proposição apresenta boa
técnica redacionai, bem como não há obstáculos quanto
à sua constitucionalidade ou juridicidade e;_ merhoriamente, é justa, lógica e oportuna.
·Ante o exposto, nosso voto é pela sua aprovação, face

de sua constitucioiiafidade, juridicídiufe~ boa

iêcnica-1~

gislativa, e no mêrito~- pel:i sua conveniéndi-e)Ust-eia, segundo os princípios de Justiça Social.
Sala da Comissão, 8 de junho de 1983. -- Mnrilo Badaró, Presidente --Carlos Chfarelli, RelatOr ~ Enéas
Faria - Hélio Gueiros- Odacir Soares- Martins Filho
--Pedro Simon- Aderbal Jurema- Carlos Alberto._

d_as Leis do Trabalho, seja no do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Aliâs, esse princípío da equivalência
indenizatóüa foi cerU:tmente quem motivou o Poder Executivo, pOr ocasião da remCssa da mensagem que acompanhava o Projetç de Lei que veio a resultar na Lei n"'
5.107, de 1966, a sentenciar a certa altura da justificação:
••_E mantida integralmente a '"indenização pelo
_tempo de serviço", sendo apenas alterada sua forma
de liquidação ... O val!)r da indenização não serã inferior de modo_ algum ao atual... Longe, portanto de
suprimir a indenização o novo sistema a mantém e
lha dá uma forma de cobertura e de liqüídez, muito
superiores às do atual regime... "

Desta fOrrri.a, o ql!-e reãlin~rite a ampliação da taxa de _
dez para cinqUenta por cento faz é aproximar-se mais do
ideal da equivalência indenizatófia, bem mais, é bom
lembrar, por exemplo, do que a proposta do Poder ExePARECER N' 737, DE 1983.
cutivo, decorrente do acordo com o Partido Trabalhista
Da Comissão de Legislação Social
Brasileiro. Resta, apenas, examinar se terá condições de
exeqUibilidade, face à atual conjuntura económica pela
RELATOR: Senador Carlos Chiarelli
qual estamos passando.
Em mãos, para relatar, a proposição em epígrafe, de ·
Em nosso fio do óe eiltender o mais justo e lógico seria
autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, atrãvés d-a
o cumprimento da promessa de concessão da equivalênqual propõe nova redação para o caput do art. 6.,, da Lei
cia indenizatória, que possibilitãria ao empregado poder
n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criOu o Fundo
- realmente escolher entre um e outro sistema, que, em terde Garantia do Tempo de Serviço, para a.ffipliar de dez
mos econômic:os se equipararia, não ocasíonando prejuípara cinqüenta por cento o recolhimento ao empregado
zo pará ningUêm. Po-r isso, somos inteiramente faVorádespedido, sem justa causa, sobre o valor da conta banveis à equivalência- entre os regimes, quanto aos quanticária vinculada.
tativos de indenização, quando mais não seja, por absoCumpre salientar, preliminarmente, que a matéria em
luta coerência com ã interpretação mais racional, seja do
exame é das mais conhecidas e debatidas nas duas Casas
inCíSO XIIT,-do--a:rt: 165 da Carta Magn-a, sej:i-da mens
Legislativas que compõe o CõngreSso NaciOnal, Pelo seu
lege da Lei n" 5.107, de 13 de setembro de 1966.
interesse que representa para os trabalhadores e pelo que
Entretanto, por uma questão de coerência, pois já nos
de injuto encerra a disposição vígente; aO fixar em apepron-unciamos sobre esta mesma proposição, quando
nas dez por cento a obrigatoriedade Patronal; em caso de
apreciada na douta Comissão de Constituição e Justiça
·
despedida injusta,
desta Casa Legislativa e: também, porque segue a mesma
E que os trabalhadores continuam entendendo que se
linha de pensamento atual do Governo, que jâ reconhece
impõe uma correção no que cotJ.siderini uina eiiorme
have-r uma defasagem, tanto assim que admitiU ampliar
distorção, para prejudicar os seus direitos em fetação ao
o percentUal para vinte por cento, ficamos com a recomplemento de indenizações trabalhistas a cargo dos
dução proposta, deixando _o problema da equivalência
empregadores.
para outra oportunidade.
Como sabemos, esses dez por cento foram instituídos
Sendo ass_im, nosso voto é pela aprovação do Projeto
para complementar a indenização depositada na conta
de Lei, como proposto, pela sua conveniência _e oportubancária do empregado, que, se não fosse optante, quan. _
.
- _nidade_.
do despedido sem justa causa, teria uma indenização
Sala d~;ts ComisSões, 11 de agosto de 1983. - JÕtahy
correspondente ao valor do último salário por mês de
Magalhães, Presidente - Carlos Chiarelli, Relator serviço trabalhado e, no caso de Fundo de Garan1ia.,
Altevir Leal- Hélio Gueiros- Eunice Michiles- Jorge
com _os_ oito por cento depositados mensalmente, ao fim
Kalume ~ Hehídfo- Nunes.
de doze meses, somam apenas noventa e seis por cento.
Reside, portanto, nos dez por cento, o princípio da equi·
valêricia entre os dois s-istemas.
PARECER N• 738, DE 1983
Certamente, ao propor o ilustre Senador Nelson Car~
neiro a majoração de dez para cínqüenta por cento, quer
aproximar mais a distância hoje existente ·entre o regiin.e
da Consolidaçã-o das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, em termoS âC equiva!ên~
cia indenizatória, face à despedida seln justa causa, pro~
movida pelo empregador.

E que essa equivalência, em nOSsO rh."õdO dé e:rlú:nder,
está expressamente garantida na Constituição Federal,
em seu art~ 165, inciso XIII, ao dispOI-:
"Art. 165. A Constituição assegura aos traba#
lhadores os seguintes direitos, além de outros--que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
social:
XIII- estabilidade, com indenizaÇão ao trabalhador despedido ·ou fundo de garantia equivalente."

Eis a equivalência.. Deve ser traduzi dei, na prática: por
uma indenização igual, seja no regime da Consolidação

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n\170, de 1983, que "estabelece critério e limite parll os reajustes dos preços de
- ingressos de rogos de futebol".
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fuga da platéia aos estádios é devida, em grande parte,
ao-excessO dejogosj~rogramad'?s- haja v-ista o exte- nuaQte Campeor:tato ~aciona! promovido pela CBFOa maioria entre eqüfp"es sem· nenhuma expressão em termos de torcida, ou então entre os ..grandes clubes" contra tais competidores, o que· certamente não atrai a mesma platéia que lota os estãdios nos chamados "clássicos:', como FLA-FLU, GRENAL, e até mesmo um
ABC e América na Capital do meu Estado.
Outrossim, deve ser considerado que os ingressos para
os jogos de futebol sofrem gradação de valore.s e custam
atualmente- a preços de junho de 1983; no Rio de Janeiro- Cr$ 300,00 para arqui~ancada e Cr$ 100,00 para
a geral, sendo portanto inferior à metade do preço de
tima e_núida c:IeCíri.e-niâ {CrS l.ÕOO,OO),
um espetã-culo rea1iz:id0!lO yivo, CujOs atares- os atletas- precisam: ser bem remunerados, exatamente porque exercem
uma profissão de curta durabilidade, ou seja, que se limita ao espaço de juventude no qual a "performance" é
exercida.

ePa:ra

Ademais, convém verificar que, sendo o espetãculo de
fubetol uma iniciativa de carâter privado, o projeto somente poderia prosperar na hipótese de conformar-se
com· o art. 160, item V, da Constituiçiio Federal, ísto é,
para reprimir abuso do poder económico, caracterizado
pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o_ aumento arbitrário dos lucros.
Diante do exposto nosso parecer é quanto àjuridícidade e constitucionalidade, pela rej:_ição do projeto.
Sala da Comissão_, 29 de Junho de 1983. - Murilo Badaró, Presidente - Mãrtins Filho, Relator - Hehídio
Nunes- contrário quanto ao mérito- Odacir Soares
-Passos Porto- contr-a o mérito~ Alfredo Camposcontra o mérito - Hélio Gueiros - contra o mérito Marcondes Gadelha- contra o mérito- Amaral Furlan
- Aderbal Jurema ....... Octávio Cardoso.

PARECER N• 739, DE 1983

P.a Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n"' 39, de 1983, que "autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de emergência de 70% (setentll por cento) para os servidores
públicos federais, e dá outras providências".
Relator: Senador Helvidio Nunes

Por intermédio do Projeto de Lei n"' 39, de 1983, o ilustre Senador Pedro Simon cuida de dar autorização ao
Poder Executivo para ••conceder um abono de emergência de 70% (setenta por cento) para os servidores públicos federais".
2. Cabe a esta Comissão diZer sobre a constitucionalidade e a juridicidade da proposição.
Prescreve a Carta Magna vigente:
"Art. 57. É da Competência exclusiva do Presidente
da República a iniciativa das leis que:

Relator: Senador Martins Filho.
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson CarneirO, tem por- õbjetivo estabelecer que os
dos preços dos ingressos para Os jogos de campeonatos- de futebol somente poderão ser feitos uma vez
por ano, obedecido o limite máximo do índice oficial da
inflação. Deierriliria, aiDda, que o descumprimento da
medida implicará na apreensão dos ingressos confeccionados irregularmente, bem como na suspensão da partida, a critério da fiscalização da _5UNAB. _ .
- Na justificação assinala o autor que, .. na verdade os
preços dos ingressos tornaram-se inacessíveis à bolsa po·
pular, do que resulta ficar privada a população brasileira
de seu maior divertimento, o futebol".
Eniendemos no entanto, e embora reConhecendo os
elevados propósítos·do Senador Nelson Carneiro, que a

~- r_eajus.tes

I I - Criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa pública."

3. Poder-se-_ã obj_etar, porém, que o projeto de lei em·
exame procurou contornar o vício da inconstitucionalidade, vez que apenas atribui autorização para promover
o aumento.
• .A tentativa, entretanto, é despicienda, certo que a proposição consigna, inclusive, o percentual do abono que
pretende instituir.
De resto, ainda que assim não fosse, o projeto seria,
.Jatalmente, inóCUC?,_ pois que a espécie versa sobre matéria da competência exclusiva do Chefe do Poder· Executivo.
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4. O parecer ê pela inconstitudonalidade.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1983.- Murilo
Relator - Martins Filho - Aderbal Jurema - Enéas Faria- Passos
Pôrto-- Amarai Furlan - Carlos Chiarelli - Alfredo
Campos - Hélio Gueiros.

Badaró Presidente - Helvídio Nunes -

PARECER N9 740, DE 1983

D~ Conússão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado (Complementar) n~' 77, de
1981, que cria, nas Regiões Metropolitanas, o Conselho Administrativo constituído pelos Prefeitos e por
representantes das Câmaras Municipais, modificando
a Lei Complementar n9 14, de 8 de junho de 1973.

Relator: Senador Murilo Badaró
Trata-se de Projeto de Lei, da autoria do nobre Senador Franco Montara, que visa à institUiÇão de um Conselho AdministrativO nas Regiões Metropolitanas a ser
composto pelos Prefeitos dos Municípios integrantes de
cada uma delas, modificando-se, pois, ·o-·art. 29 da Lei
Complementar n9 14, de8 de junho de 1973, que contem~
pia a existência de um Conselho Deliberativo, ciiado por
lei estadual e constituído por membros nomeados pelo
Governador do Estado.
1.2. A proposição legislativa em exame introduz outras inovações na Lei Complementar n9 14/73, dentre as
quais cumpre ressaltar:
a) a que extingue o·conselho Consultivo (art. 4"' da Lei
Complementar citaaa), substituindo-O p-or--uma Comissão Executiva (§ 2"', art. 29;- redação do Projeto);
b) vincula parte da receita do ICM arrecadado_na Região Metropolitana para fazer face às despesas -cõin Os
órgãos e- ativídades de que se cuida(§ 49, art.2"', redação
do Projeto_).
2. O Projeto ora exarnínado nos parece inconstitucional, quando a considerar os Prefeitos e Vereadores (um
de cada Município) como integranteS Compulsórios do
Conselho Administrativo, cuja instituição se pretende. A
União Federal pode estabelecer regiões metropolitanas,
desde que entenda que determinados MunicípiOs façam
parte da mesma comunidade sócío-eC-oDômiCa. Arem do
mais, no elenco de poderes implícitos figur"ã o de traçar
normas gerais sobre a estrutura e atrib_uiÇões do organismo regional de que se Cogita. Entretanto, à Uníão Federal é vedado fixar atribuições ou ampliar a competência
dos Pref~itos Municipais ou dos Vereadores, que, a teor
do item II do art. 15 da Emenda Constitu_cional_n9l, de
1969, somente atuarão no trato de assuntos do peculiar
interesse do Município ou de serviços locais (letra "b", II,
art. 15, Constituição Federal), segundo se dispuser na
respectiva lei orgânica. Não cabe à União Federal desviar os Prefeitos de seus afazeres tipicamente locais, para
transformá-los em membros de órgão coletivo de
atuação regional. Isso, além de inconveniente, fere, Venia Concessa, a autonomia municipal, tal como a conceiR
tua a Lei Maior, cujos dispositivos se devem interpretar
harmoniosamente.
2.1. Destarte, mais feliz a Lei Complementar n9 14, de
8 de junho de 1973; que, além de permitir a participação
dos MunidpioS nos órgãos e atividades das regiões metropolitanas, mediante a indicação de memliros pelos
Prefeitos, prevê a indispensável colab_or_ação__do_ Estado
na investidura dos componentes do Conselho Deliberativo(§ i"' do artigo 2~', Lei Complementar, cit.)_, pois não
hã negar que esses organismos criados para a gestão das
regiões nietrOPolitanas cuidam de matérias complexas,
quanto aos interesSes em jogO, a Saber, de assuntos onde
se mesclam interesses predominantemente locais e regionais. De modo que o estado representado pelo seu Governador não deixarã de ter ingerência na composição
dos órgãos básicos das regiões metropolitanas.
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2.2. Alegar que os atuais componentes do Conselho
Deliberativo da região metropolitana estariam ... "comprometidos com a política offCi"al e com o Chefe do Executivo Estadual", não encerra, Data Respecta, argumento apto a evidenciar as vantagens do Projeto sobre a Lei
Con'lplementar em vigor, eis que Prefeitos e Vereadores
não estão isentos de compromissos políticos com os GoR
vernadores. Não se pode perder de vista serem os M unicípios, embora autônomos, partes componentes do
Estado-membro, com o qual se devem co_orde:nat em
busca de realizaÇões d_e interesse comum. Quem sabe não
seria pior a existênCia de um Conselho Administrativo
hostil ao governo estadual, que o sustentaria com as arrecadações do ICM, segundo dispõe a proposição em t_e..
la.
23 Quando a Constituição Federal, no art. 1§4, ~_sta
tuiu que a União poderia estabelecer regiões metropoli~
tanas para a execução de s.enriços comqns, quis, sem dúvida, que os estados fossem os coordenadores natos desses orgariismos e intermunlcipais, liniitando-se o Governo Federal a traçar diretrizes Gerais .e realizadoras dessa
idê_ia básica. E como os preceitos constitucionais devem
na opinião dos constitucionalistas ser interpretados em
-seu significado poHtico, sem se fugir à teleologia ou ao
espírito das normas, o Projeto n_os parece inconstitucional. Melhor fora, ademais, extirpar da carta política da
Nação tais organismos que ferem gritantemente o siste-ma político adotado.
3. Conquanto o§ 29 do art. 62 da Constituição Federal
permita a vinculação do produto da arrecadação de triR
butos a determinado órgão, fundo ou despesa, desde que
- tal se faça por lei complementar, melhor se hou ve a Lei
Complementar n9 14/73, quando simplesmente atribui
aos Estados o custeio· dos órgãos gestores das regiões
lnetropolitanas. A vinculação de receitas traduz expediente a ser evitado, eis que acarreta problemas de admini~tração financeira e fiscal, deixando de correSponder à
melhor técnica: legislativa com atipência ao orçamento
público como o reflexo de um plano de governo e, portanto, sujeito às próprias e variadas diretrizes traçadas
no âmbito de cada ente político-administrativo.

4. Ante o exposto, somos pela rejeição do Projeto ora
apreciadq por exceder os poderes implícitos_que o artigo
164 conferiu à União, eis que ofensivo à aUtonomia municipal, porquanto compele os Prefeitos e Vereadores
Municipais ao trato de matérias qUe extravasam o pecuR
Iiar interesse local, tal seja, quando os obriga a participar
de órgão regional criado por Lei Complementar Federal.
É o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1983.- Helvídio
Nunes, Presidente, em exercício- Murilo Badaró, Rela~
ter - Martins Filho - Enéas Faria - Pedro Simon Hélio Gueiros - Alfredo Campos - Carlos Chiarelli Amaral Furlan.
PARECER N• 741, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiçil, SÕbre o
Projeto de Lei do Senado IJ9 337, de 1981, que ''altera
dispositivos do Código Penal (Decreto n"' 2.848, de 7
de dezenlbro de 1940) e do Código de Processo Penal".
Relator: Senador Helvídio Nunes
A Comissão Especial do Júri Popular -constituída
,para estudar e oferecer sugestões concretas para o aperfeiçoamento e mOdernização da instituiÇão do Júri formulou o projeto de lei que passa a ser examinado por
este Órgão Têcnico do Senado Federal.
Integraram a referida Comissão Especial os ilustres
Senadores Paulo Brossard, Murilo Badaró, Tancredo
Neves e Aloysio Chayes, que assinaram o texto apresentado pelo Relator Murilo Badaró.

O Senador Aloysio Chaves ao fazê-lo, porêm, levantou restrições, reservando-se o direito de oferecer emenR
das, oportunamente.
A proposição altera dispositivos do Código Penal e do
CódigO de Processo Penal e objetiva aplicar ao" instituto
do Júri Pôpular elementos obtidos em longa experiência
nacional e no direito comparado. t=. resultado, portanto,
de exaustivo trabalho, que inclui estudos, consultas e
contactos com especialistas. Somente após demoradas
pesquisas, a Comissão se julgou habilitada a formalizar
R$ regras componentes do presente projeto, dentre a.s
quais é conveniente destacar-se a que
a) fixa em um ano o prazo mãximo para julgamento
do réu, a partir do início da ação penal;
b) manda eotregar aos jurados cópia das peças principais dos autos, a fim de evitarem-se as monótonas leitu~
ras de documentos e laudos, que muitas vezes dispersam
a atenção dos jurados quanto aos fatos essenciais à condenação ou absolvição do réu;
c) restabelece o tempo de três horas para a acusação e
a defesa, e de uma hora para a rêplica, fixando o tempo
mínimo de atuação do assistente de acusação;
d) elimina o libelo e a contrariedade ao libelo, passando ·a ã.cusãÇão a ter base na sentença de pronúncia (arts.
---416 a 422 do Código de Processo Penal);
e) determina o prazo mãximo de seis meses entre o
julgado da sentença de pronúncia e o julgatrânsito
·
mento (art. 424, CPP);
f) aumenta o número de jurados sorteados de 21 para
50 (arts. 427, 428 e 433, CPP);
g) reduz o prazo máximo entre o sorteio dos jurados e
o primeiro julgamento, de 15 para 5 dias (art. 427, CPP);

em

h) reformula o art. 42 do Códi_go Penal,_que trata da
individualização da pena;
i) obriga o juiz-presidente do Júri a elaborar a lista
anual de jurados e requisitar às autoridades e às repartições públicas e ass_ociações de classe a indicação de cidadãos idôneos (art. 439, CPP);
j) obriga, no caso de comarca constante de mais de
um Município ou termo, a inclusão de jurados procedentes de todos eles, na lista anual;
k) estabelece exortação do juiz-presidente aos jurados
-e de invocação à proteção de Deus (art. 464, CPP);

I) concentra a tarefa dos jurados na resposta a um único quesito indagativo se _o rêu deve ser cond_enado ou
absolvido, cabendo ao juiz-presidente aplicar a pena, reconhecendo a existência de agravantes ou atenuantes
(arts. 484 e 485, CPP);
m) permite ao juizRpresídente intervir nOs deõãtes
para auxiliar os jurados quanto à pesquisa da verdade
dos fatos (art. 497, CPP);
n) restabdec_e a proibição de soltura do réu, em caso
de apelação por absolvição de crime a que lei penal ccmine pena- de reclusão, no mãximo, por tempo igual ou
superior a oito anos (art. 596, CPP);

a

o) proíbe a divulgação indiscriminada sobre o processo, a partir da designação da data de julgamento do crime, a fim de evitar-se a formação de _opinião pública fa~
v orá ve1 ou desfa vorãvel ao réu.
Na_Justificação- da qual fazem parte breve escorço
históricO; o Júri no _Brasil; visão do Júri na doutrina naR
cíonal e estrangeira, com realce das correntes e dos juristas favorãveis e contrários à instituição; sumário das
críticas e sugestões apresentadas à Comissão Especial; e
o elenco de obras citadas e consultadas - entendem os
ílustre~ M~mbros da CoJ;Oissão que deve ser manti<;Jo o
Tribunal do Júri, como o faz a Constituição, cuja Emen~
da n? I, entretanto, eliminou a referência à soberania do
instituto. Enfatiza a Justificação que "o Júri está profundamente arraigado na consciência jurídica nacional e
também no apreço popular", e realça "a necessidade de
reformas na instituição, para que ela sirva melhor às suas
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finalidades de defesa social e resguardo da liberd~de legí~
Friza, ainda:

~ada um se defender por seus próprios meios. Cada criminoso desculpado é uma multidão de culpados em perspeCtiva ... As questões jurídicas são sempre complexas e
- ... Nos últimos anos, com recrudescimento da
exigem um senso pouco comum para resolvê-las".
violência urbana e dos crimeS con'tra a vida, com a
De .outra parte, há os que defendem, intransigentedemasiada indulgência de certas absolvições e com
mente, a permanêflcia da instituição do Júri. Assim é que
as regalias propiciadas pela chamada Lei Fleury, re~
Evaristo de Moraes Filho, com toda propriedade, diz:
lativamente aos acusados de delitos de sangue, vem
"A p-reSença do leigo é·_encontrada em todos os demais
crescendo o clamor público no sentido de providên~ ·
Poderes da República e ninguém precisa de qualquer
cias capazes de conter a onda avassaladOra que
cursq__especial para ser presidente ou ser formado em leis
ameaça arra'star em sua fúria todas as instituições,
para ser legislador". E prossegue: ...0 Júri erra;· nãO o -ne~
lançando-as na impotência e no descTédito~
gamos, mas erra do- meSmo modo que erram os juízes,
.que não são infalíveis. Há erros na primeira instâOda;há
Preconiza a proposição - tendo par· modelo o Júd
erros na segunda instância, os desembargadores também
anglo-americano!... ··a limitação da tarefa dos jui'"ados a
erram e têm, freqUentemente, suas decisões revogadas
responder se o réu deve ser condenado ou absolvido". E,
pelo· Supremo. (Jornal do Brasil, 28-10-79). E o Pretórío
quanto à intervenção do magistrado nos debates, diz a
Excelso não comete erros? Comete-os sim, mesmo por·
Justific<:ção:
·
que o erro é próprio da falibilidade humana.
Argumentam alguns que o sentído didãtico do Tribu-Inspirados no Júri iíiglês e para elimina.r a pernal do Júri não tem merecido a devida atenção, ainda
plexidade que a brilhante defesa de teses...t:Õntfadirnãis quando a característiCa democrática da instituição tórias·- freqUentemente com violação dos fatos"é prejudicada pela composição não-democrãtiCa, de ho, gera na mente dos jurados, comO assinalado na Com-ens basicamente da_- classe média, sem a presença de
missão, permite-se a intervenção do juiz-presidente
operáriOs ou favelados, O que estranhável".
nos debates, para a reposição da verdade.
Outros-"iiislnUã.m que .. quem é rico pode manipular a
Justiça, contratar bons advogados, até corromper, de
A proposição institUi, àind8~"o julgamento à revelia,
m:ddo que quase sempre os autos levados a juízo condupor não comparecimento imotivádo do réu, como forma
zem à absorção".
de tornar, inequívoca a certeza do julgamento, em qualHá também os que Cànsideram incoerência exigir-se
quer circunstância, e atualizado o sistema de multas aos
um jUiZ profissio-rial para julgar os crimes de menor sigjurados e testemunhas faltosas, com vinculação ao valor
nificaÇ<do social, como os de natureza patrimonial, ende referência.
quanto os crimes cciritra a vida são levados ao júri popuUm dos pontos de_ maior significação do projeto_em
lar,
onde a emoçãO, muita vez, substitui ou mascara o ríexame é a revogação da chamada Lei Fleury, que teve
gor técnico:
por escopo permitir ao então delegado Sérgio Fleury res~
João Mestierí, que· faZ severas crfticas ao sistema do
pender, em liberdade, aos processos criminais que lhe
júri, admite, todavia, face ao imperativo constituciorial,
movia a Justiça, e que atualmente beneficia oS-criminoque;sos em geral.
-"Se não for adotada a solução de extinguir o Júri, por
O presente projeto de lei,· não resta dúvida, é de e~
alegações sociológicRs, históricas e psicológicas; é impetraordinária importância para a sociedade brasileira, vez
rativo que a funçf.o dos jurados seja restringida à apreque conduz à meditação e ao -esú.i.do da própria districiação exclusiva da matéria. Talvez fosse o caso de
buição da Justiça,
adotar-se
o prin~ípio ang"lo-saxão~ pois em nosso País os_
O Poder de o homem ser julgado pelo seu semelhante ê
- fu-iádõS" respondem sobre lnatêria técnica, e, por serein
uma das mais antigas conquistas liumanas. Quase todos
feigos, acabam Sendo iflformados por pessoas compro·
os povos antigos tiveram senso 'julgador. Os romanos, os
metidas e com interesse no processo, como é o caso da
gregos, os germânicos, os normandos, os eslavos e os
~ promotoria e da defesa."
hebreus tiveram funcionáriOS incumbidos-de julgar. Mas
Certo é que nesta hora, effi que o "fófi1>opular é posto
o instituto se firmou definitivamente na Inglaterra domiem julgamento, o projeto de lei que me cabe relatar traz
nada pelos normandos.
ao C®gresso a oportunidade de manifestar~se, após 9s
Em nosso País, o Júri surgiu com o decreto de 18 de
indiSpensáveiS- estuáos,_sobre a atualldade e Permanência
junho de 1822, que "Crêa Juizes de Facto parajulgamen·
da secular instituição.
to dos crimes de abusos dC Iíberdade de imPrenSa", comOs que indagam sobre a validade desse tribunal espeposto "de 24 cidadãos escolhi~os de entre os homens
cial acabam atribuindo-lhe inequívoco aspecto político,
bons, honrados, inteligentes e patriotas, os quais serão
autênt_ica
proteção do conteõ.do democrático da sociedaos Juizes de Facto, para conhecerem da Úiminalidade
de, no âmbito da JUstiça-. Inegavelnlente, a emoção é exdos escriptos abusivas". Os réos poderão recusar destes
plorada, em altas doses, pelos advogados incumbidos da
24 nomeados 16: os oito restantes procederão no exame,
defesa do rêu ou da chamada defesa da sociedade, repreconhecimento, e averiguação do factO; como se procede
-sentada
pela -PrOcuradoiia.
nos conselhos militares de investigação, e acOmOdandOCertO é que o JUrí·é instituição fi.mdamental num regi~
se sempre às folhas mais liberaes, e admitíndo·se o !éO à
me--democrático, tarrióén:i. é verdadeiro que, de tempos
justa defesa, que é de razão, necessidade e uso. Determiem tempos, sUrgem manifestações que lhe são contrárias.
nada existência de culpa, o- Juiz imporâ a pena".
E essas manifestações, vale enfatizar, apontam o "tecni~
Ao longo do tempo, a validade doJurJ Popular não foi
cismo qUe impera no "ato do julgamento, resultado de
uniformemente aceita. Alguns exemplos. O Juiz de DirespOstas e quesitos elaborados uma jargão_ muitas vezes
reito Antônio Sapucàia (in "Jurados levam Tribunal a
de -dlfiCil Compreensão- que levam a inesperadas e até
ter ação prejudicada'', J ornai do Bnisil, 22-8-82}, tachoumesmO lnclÍ!sejâveis soluções" (Lições de uma decisão-do
o de ''instituição fossilizada, arcãícii-e desacreditada, que
Tribunal do Júri, Estado de São Paulo, 6-12-80),
vem concorrendo para a inflação de criminalidade e até
para o desprestigio da Justiça".
Em qualquer dos casos, os jurados, apesar dos vícios
Eurico Ferri afirmou que "as soluções extralegais da·
qué ainda perduram, são a expressão da sociedade, das
das pelos jurados desprestigiam a Justiça, geram intransuas virtll:des e d<:)S seus defeitos. Os jurados fazem aflo~
quilldade e solapam as instituições".
rar a própfia substância humana que reflete 0 ~tado de
O Prof. Afrânio Peixoto não- foi menos cáustico~ "o
espírito da Comunidade, e cuja projeção é entregue ao
mal do júri é que desmoraliza a Justiça aumentando a inPromotor e ao Advogado para que sobre ela trabalhem,
segurança social e levando a uma tendência à barbárie, a
a fim de que a verdade fique plena, e demonstrada a ra~ima ...
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zão ou sem-razão determinada do fato delituoso levado
a julgamento.
_Em 1969, o Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional projeto de lei que permitia a reforma das decisões do Tribunal do Júri no Juízo de segundo
grau. Mas a- Cons-titUição ·mailiém o--instítuto, que-perdeu a sua soberania, mas é comj)reendi_do, pela imensa
nlaTOria dos juristas, como de autenticidade democrática, representando a participação direta da sociedade~ na
repressão dos crimes contra a vida.
Quando um julgamento serve para macular a Justiça
- pelo cOmportamento do corpo de jurados, pela incompetência -doS- profissionais do DireitO "que defend-enl
as partes ou por auSêticia do poder disciplinar do Presidente- recaí sobre o Júri acusação de toda ordem.
Mesmo nestas hipóteses, lembra Miguel Reale Júnior
(ln "Folha de São Paulo, de 9-8-81) que"~ experiência da
aplicação do direito não indica o reconhecimento de
maior incidência de erros por parte dos jurados., em comparação com a tarefa judicante dos magistra~os".
E- que-oS J ufzes togados, humanos que são suscetíveís-,
portanto, às paixões, também cometem erros. Mas nem
por isso pode ser colocada em jogo a validade ou não da
distribuição da Justiça; em si.
Diz; airlda, Miguel Reale Júnior (loc. op. cit.):
"Liberto das tecnicidades, dos limites estritos de
uma visão normativa, própria do magistrado, o jurado traz, como bagagem que o habilita a julgar, a
experiência de vida, a particular compreensão do
homem e do mundo, o senso do justo que brota com
Iimpid~i; se"ja por intuiçãO origínal,. seja por descon1pioinetida reflexão. ••
Na verdade, ao ser investido na função de julgador, na
missão de buscar, além do jurídico, o sentimento do justo; -o jurado se realiza e si socorre da experiência da vida,
à procura de uma gama de elementos indispensáveis ao
pióprio convencimento. E-nião, recolhe o senso comum e
as peculiaridades do meio em que vive, tornando-se capaz e corrijJetente para o exe"rcfdo, · pió-visório mas -insubstituível e edicante, da judicatura.
·Ressalto que a proposição em exame não destrói OJurí, como institUiÇãO. Pelo coritrãrio; reconhece-lhe a excelência e mostra a profundidade das raízes que o sustentam, na consciência jurídica nacional e no apreço popular. Pretende, isso sim, corrigir-lhe deficiências e ajustãlo à conveniência social, que_ reclama- hOje, e cada vez
mais - contra o recrudescimento da violência urbana e
dos crimes contra a vida.
O Júri, assim, continua vivo~ "Os conflitos, as paixões,
os ódios, a agressividade, a vingança, o medo, o senti·
mento da perda, a angústia. o desespero, o ciúme, a honra, em suma, o homem, enquanto mosaico composto por
facetaS as mais diversas, desnuda-se diante do corpo de
jurados~ Os sentimentos e a alma do réu e da vítima desfilam, permitindo-se que ajustiça nao se contente com a
fria verificação da adequação objetiva do fato à des·
crição legal dQ crime" (Miguel Reale Júnior- loc.op.cit.).
A instituição do Júri continua perene. Tem falhas humanas, é _ye:~::dad~- precisa ser escoimada sobretudo na
parte adjetiva, de exces~(?_s; assim como reclama atualização as necessidades emergentes. Mas o Júri popular
te.gJ.__g_randezas humanas também.
Entendo distituídas dé razão as invectivas de quantos
afirmam ser o Tribunal do Júri uma instituição em franca decadência no Brasil. Há quem o visualiza fossilizado,
como, aliãs, o grande Nelson Hungria. Outros admiterti
ser o rêujulgado. por umã multidão e por ninguém. Alguns sacodem estaústicas indicativas de percen_tuais dos
julgamentos do Júri que São anulados pela segunda instância. Todavia, fosse o juiz singular, apegado ao texto
frio da lei e às varülções jurisprudenciãis, e não julg3.ria
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melhor, e não decidiria maiS humanamente do que os
Juízes de fato.
Alêm disso, a extinção do Júri acrescentaria uma grande e pesada tarefa ao Juiz singular, qual a de decidir sozinho sobre a liberdade elo_ réu, sobre o seu destino.
Constituiria, talvez, um drama para o Julgador, uma
incomensurável responsabilidade, com certeza, atirada à
vida daquele que, isoladamente, decidiria sobre a própria vida.
Reclama atenção, atualmente, o fato do ré:u, durante o
julgamento, permanecer isolado, sentado num banco entre dois policiais.
Tal situação fofãnã.lisada pelo Juiz de Direito Nivaldo
Wanderley de Omena, em exercíciO ria Corilhrca de Vitóría da ConquiSta~--Bahia. Por considerar qUe o rêu,
•~como pessoa acusada de ato delituoso, tem -direito de
ser presumidÓ inocente até que a: sUa Culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei (art. XI da Declaração
Universal dos DireitoS do Homem), merece da Justiça
todo o respeito à sua dignídade", baixou a Portaria n'?
02(83, autorizando que os réus tomem assento ao lado
de seus advogados, nas sessões do tribunal do júri em
que estiverem sendo julgados.
O ato do magistrado bahiano ~m m_erecido aplausos,
a partir do princípio de que não deve o réu ser alvo de
tratamento discriminado, bem assim do direito, reconhecido pelO Estatuto da ordem dos Advogados, de que o
defensor deve;, "comunicar-se pessoal e reservadamente
com os seus clientes'-'- (art. &9, III, do Estatuto da OAB).
Detalhe também levado em consideração é o (ato_de
que o... banco dos réus", ladeado ou não por soldados, é
humilhante e aflige moralmente o_acusado, que, pelo isolamento em que se vê colocado, tem a comunicação com
o seu patrono dificultada nas sessões do júri.
A permissão para que o téu to_me assento próximo ao
seu defensor é, pOrtanto, providência que não- deve ser
adiada, até meSmo- pelo que representa de respeito à pessoa humana.
Corri la! procedimento, evit3-se O tratamento discrimi;_
na tório, assegurando-se a igualdade entre as partes, com
a redução do impacto emocional e psicológico do posicionamento do "banco dos réus".
O Projeto de l.,ei_n? 337, de 1981, age com acer~o ao fi.
xar em três horas o tempo destinado à acusação e à defesa em plcnãrio, e de uma hora para a réplica c outro tanto para a tréplica.
A simplil1cação dos quesitos, ao estabelecer a competência dos jurados para que digam, simplesmente, se:consideram o réu inocente ou culpado da autoria ou coautoria de crime doloso contra a vida. é também recomendável. t a adoção do critériO norte-americano _do
guilty or not guilty. O tema enseja divergênCias, com a indagação de se essa inovação é preferível à fôrmuJa bra.Sileiia, que permite ab Júri -deCidir se quando o réu praticou o delito pretendia mesmo matar e assumir o risco do
seu ato. O_ra, os réus, em regra, alegam inexistência da
intenção de matar, antes da prática do delito. E, diante
da dúvida que se levanta, os jurados buscam a prova e,
ao responder aos quesitos, podem atê desclas_ssificar o
crime, dando-lhe pena menor ou transformando-o em
crime de lesão corporal dOlosa.
Como tribunal especial, o Júri é presidido por Juiz togado, que formula a quesitação de acordo com a tíPiCi~
dade do delito assinaladf!-nos autos.
E de aceitar-se, nos termos da legislação vigente, que o
alto percentual de falibilidade do Júri r!!pouse sobre a
forrriulaçào dos quesitos, que não compete ao corpo de
jurados redigir.
Entretanto, tenho como inaCeitáVel a interferência do
jliiz-pi"esídente dos debates, sob o argumento de reposição ou eSclarecimento da verdade.
O rumo que a intervenção do magistrado venha a
apontar, ainda que não expresse, n®essariamente., a sua
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vontade particular, será, tudo leva a acreditar, fatalmente açjotado pelo Conselho de Sentença.
Entendo desnecessário, por-lgual, a intervenção do
juiz ~os- debates entre defesa e acusação. S que t~l procedimento abalaria profUndamente a instituição, retiraria
do magistrado-presente a isenção que deve preservar e,
até, colocaria mal a figura do Promotor ou do Advogado, ao -qual pudesse auxiliar o ato de quem lavrará, a final, a sentença.

O mesmo se pode argüir contra o Voto de Minerva, reao juiz-presidente do Tribunal do Júii, ·na hipótese de empate na votaÇão do_ Conselho de Sentença.
A condenação ou a absolvição resultante do Voto de Mi~
nerva comprometeria, somente, a metade do Conselho
com a agravante da outra metade ficar em situação de
grande perplexidade e desconforto. Por outro lado, o
voto de desempate equipararia o Juiz ao jurado. Este
tem voto dç "espécie", mas não sentencia. A sentença
cabe ao juiz togado, que não pode igualar-se ao jurado,
enquanto no exercício de tarefa- sentenciai.
serva_~do

O jornal Estado de S. Paulo, edição de 6 de dezembro
de 1980, no editorial "Acertos e desacertos do Tribuna!
de Júri", observa que muitos dos vícios de que o Tribunal do Júri pode se racusado originam~se, geralmente,
"na organização das listas de jurados_, impedindo que nelas impere uma média razoável que reflita os reais anseios da comunidade como um todo". E adverte o aludi~
do órgão de imprensa:
--''Em vez de o júri representar de fato, a comunidade, a maneira peta qual se compõe hoje a lista de
jurados faz com que o Conselho de Sentença passe a
ter o mesmo sentido que preside à organização da
justiça profissional ou togada. No Conselho de Sentença que aprecioU o caso Cláudia Lessin estavam,
por exemplo, presentes vários advogados, mas ao
que se saiba, nenhum outro representante de expressivos segmentos sociais,u
Ora, no processo- formado em virtude do assassinato
da estudante Clãudia Lessin> crime que abalou a opinião
pública do Rio de Janeiro, inúmeras Talhas podem ser
apontadas, mas nenhuma delas atribuível à instituição
do Júri. Basta referir que o prOcesso demorou cerca de
três anos. Durante esse tempo, sofreu deformã:ÇõCS--de
prova no âmbito policial. Influências de todo gênero
atuaram na formação-do processo. O decorrer do tempo
esmaeceu sentirriento e parte da prova testemunhal foi
habilmente trabalhada pelos- advogados de defesa. A
Promotoria, ao que parece, não opôs remédios à altura.
E, por cima de tudo, o principal acusado do crime co·n-seguiu eScapar às malhas da Justiça brasileira, fugindo
para- a Suiça. Daí -caber razão plena ao editorial de ''O
Estado de S. Paulo".
''O resultado deste julgamento- mais uma satisfação formal à opinião pública- é, portanto, o reflexo de todas estas circunstâncias, que vão desde o
arredamento dos Conselhos de Sentença de determinados segmentos da sociedade, o que lhe desvirtua a
própria razão de ser, atê as procrastinações e o surgimento de situações que poem o hoffiern comum no
dilema de punir com maior gravidade aquele sobre
--quem não r~cai o maior peso da culpa."
Ao comentar o julgamento de policiais do "Esquadrão
·da Morte" da Capital bandeirante, o mesmo jornal,
edição de 20 de dezembro de 1980,lembra que- apesar
das distorções ocorridas no processo, dos quais ..não estão imunes os próprios magistrados profissionais, como
inúmeros acontecimentos ó demonstram" -- o Júrí,
"respeitada a sua autonomia e desde que representativo
da comunidade, é instituição fundamental num regime
democrático, constituindo os seus d~sã~rios mais um
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reflexo de atitudes do sistema político dominante do que
intrinsecamente de sua liberdade no apreciar o fato".
Os prazos para julgamentos e constituiÇãO do Corpo
de Jurados, não resta qualquer dúvida, são elementos essenciais ao bom funcionamento do Júri, consoante estâ
inserto no projeto.
A revogação da chamada Lei Fleury, que dá ao criminoSo primário o privilégio de defender-se em liberdade,
funciona, na prática, como fator criminógeno. Torna-se
indispensável a sua revogação pura e simples. A prática
de crime doloso impõe ao criminoso a perda de liberdade. Se o sistema penitenciário nacional tem muito a desejar, que se modifiquem para melhor - ajustando-se o
que está errado nos estabelecimentos penais - as condições atuais, inclusive dando-se o que fazer aos apenados, sabido que a inação e a falta de trabalho são responsáveis por deficiências de toda ordem, especialmente as
do caráter.
Finalmente a Justificação realça as contribuições de
Juristas, incorporadas pela Comissão Especial, e mostra
que_ "na fónnula de exortação· do Juiz aos jurados,
introduzem-se as palavras Invocando a proteção de
Deus••• , as mesmas que figuram, oportunamente, no prelúdio de nossa Constituição, como suplicação das luzes
divinas para o exercício da tremenda responsabilidade de
julgar o semelhante e concidadão".
Em face do exposto, opinamos pela aprovação - uma
-y_~ que in~xistem óbices à constitucionalidade ejuridici-dade - do presente projeto de lei, na forma da seguírite-

EMENDA N• 1 - CCJ
(Substitutivo)
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 337, DE 1981
Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei
nY 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e do Código de
Processo Penal (Decreto~lei nl' 3.689, de 3 de outubro
de

1941).

(Autof: Comissão Especial do Júri Popular)
O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' Dê-se a seguinte redação ao art. 42 do
Decreto-lei nl' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal):
' Art. 42 Compete ao juiz, na sentença, determinãr a pena aplicável, dentre as cominadas alternativa_m_eilte.
§ )9 Para fixar a pena, o juiz atenderá:
I - à personalidade do réu, considerando-lhe
idade, educação, profissão ou oficio, situação eCo-nômica, antecedentes civis, policiais e ]udíc1S.is; prôcedimento na vida familiar e social; comportamento
e estado de ânimo antes, durante e após o crime, em
quaisquer outros elementos reyeladores de conduta
e $:3!áter;
II ....:. ao grau de culpabilidade;
III - à extensão do dano ou do perigo de dano à
vítima e seus dependentes e à sociedade em geral.
§_ 29 O Juiz, na apreciação dos fatos e o~edeci
dos os limites_da pena cominada ao crime, estabele·
cerá a pena-base, aplicável se não ocorrer qualquer
das hipóteses previstas nos parágrafos seguintes.
§ 31' A circunstância agravante ou atenuante facUlta ao Juiz aumentar Ou reduzír a pena.
§ 41' O juit atenderá à causa determinante do
aumento ou da redução da pena, sem ficar adstrito
aos limites da cominada ao crime."
Art. 21' São introduzidas no Decreto-lei n9 3.689, de
3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal) as seguintes alterações:

"Art. 408
§ 1•
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§ 29 Se o crime foi afiançâvel, será desde logo,
arbitrado o valor da fiança, que constará do manaado de prisão.
§ 3"' O juiz não ficai'á ãdstrito à classificação do

crime, feita- nã_queixa ou denú.ncia, effibora fique oréu sujeito à pena mais griVe, atendido, se for oca-so, o disposto no artigo 410 e seu parágrafo.
§ 4"' Se dos autos constarem elementos de culpabilidade de outros indivíduos não coffipreendidos
na queixa ou na denúnda-;-o-juiz,

ao ]:iro ferir a deci- --

são de pronúncia ou impronúncia, ordenãrã que Os autos voltem ao Ministério Público,-para aditamento da peça inicial do processo de demais diligências
do sumário.
Art~ 413
Proferida a sentença de pronúncia, ou
de impronúncia, dela serão intimadoS ·o Advogado
constituído e o órgão_ de Ministér[o f.ú:blico·.
Art. 414 O Advogado do réu poderá interpor
recurso da pronúncia, o qual será processado e julgado, wesmo não estando preso o réu.
Art. 416 Transitada em julgado a sentença de
pronúncia, o juíi abiirá vista dos autOs, Por 5 (ciri,
co) di2s, sucessivamente, ao órgão .do Ministério
Público e ao defensor do réu, que poderão requerer
diligéncias, juntada de documentos e dePoímentos
pessoal de testemunhas.
Art. 422 Se, ao ticinsitar em julgadO a sentença
de pronúncia, não houver Advogado constitufdo
nos autos para a defesa, o juíz dará defensor ao réu,
que poderá em qualquer tempo constituir Advogado para substituir o defensor dativo.
Art. 424
Parágrafo único. O Tribunal de Apelação poderá, ainda, a requerimento do réu ou do Ministério
Público, determinar o desaforamento, se o julgamento não se realizar no período de 6 (seis) meses,
contado do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, desde que para a demora não haja concorrido o réu ou a defesa.
Art. 425
§ J9 O julgamento deverá ser marcado par dentro dos seis (seis) meses a partir-do trânsito em julgado da sentença de pronúncia.
§ 29 _Quando a lei de organização judiciária local não atribuir ao preSidente do tribunal do júri o
preparo dos processos para o julgamento,- o juiz
competente remeter-lhe-á os processos preparados
até cinc:o (5) dias antes do sorteio a que se refe-re o
art. 427. Deverão também ser remetidos, após esse
prazo, os processos que forem sendo preparados at~
o encerramento da sessão.
Art. 427 A convocação do_ jóriTai~Se-â·-me:. -diante edital, depois do sorteio dos cinqUenta jura~
dos que tiverem de servir na sessão. O sorteio far-seá de um a cinco_dias_antes do primeiro julgamento.
Parágrafo único. .. .... .__. .._, .. ··-·. ,_,. ~· ,_-;-_••
Art. 428 O sorteio far-se-ã- a portas abertas e
um menor de dezoito arios tirará_ da urna geral as cédulas com os dos jurados, as quais serão recolhidas
a outra urna, ficando a chave respectiva em poder
do juiz. To dos os atas e resultados serão reduzidos a
tenno pelo escrivão, em livro a esse fim -destinado,
com especificação dos cinqUenta jurados.
......•..._......... .
Art. 429
§ i'
........ ~· ...... ··~ ......... .
§ 2'
............................ .
§ 39 Juntamente com a intirilação, deverão ser
entregues aos jurados sorteados as cópias a que se
refere o parágrafo 29 do artigo 466.
Art. 433 O tribunal do júri _compõe-se de um
juiz de direito, que é o seu presidente, e de cinqUenta
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jurados que se sortearão dentre os alistados, doze
dos q•Jais constituirão o conselho de sentença em
cada s~s~o de julgal_!1ento.

Art. 464. Formado o conselho, o juiz,
levantando-se, e com ele todos os presentes,-fará aos
jurados a seguinte exortação:

. Art. 439 Anualmente, serão alistados pelo juizpresidente do jóri, sob sua responsabilidade e mediante escolha por conhecimento pessoal ou informação fidedigna, trezentos a quinhentos jurados no
Distrito Federal e nas comarcas com mais de cem
mil habitantes, e oitenta a trezentos nas comarcas
ou nos termos de _menor população. O jui_z deverá
requisitar às autoridades locais, associações de classe, sindicatos profis.Síoilaís e rePartiçõe -públicas a
indicãção de cidãaãos que reúnam as condições legais.
--

··

§ 19 Nas comarcas constantes de mais de uni"
Município ou terino, a lista a que se refere este artigo deverá constar de jurados procedentes de todos
eles.
§ 29 A lista geral, publicada em novembro de
-ca.a-a ano, Pciderá ser alterada de oficio, ou em Virtu---oe--de"~rechrmiÇâo de qualquer do povo, até à publi---=- cação definitiva, na Segunda quinzena de dezembro,
com recurso, dentro de vinte dias, para a superior
instância, sem efeito suspensivo.
~
Art. 422. No dia e á hora designados para reu- ni~o do j_tíri, _p_resente o órgão do Minist~rio Público, o presidente, depois de verificar se a urna contém as cédulas com os nomes dos cinqüenta sorteados, mandará que o escrivão lhes proceda à chamada, declarando instalada a sessão, se comparecerem
pelo menos vinte e cinco (25) deles, ou, no caso contrário, convocando nova sessão para o dia ótil imediato.
Art. 443 O jurado que, sem causa legítima, não
compareêer, incorrerá na multa de 1/.Í (rrieio) valor
de re'ferênda reglOiúil por dia de sessãÕ teaJiz8.di oU
_não.r.ealizada por falta de número legal até o término da sessão periódica.
§lO
§ 2'

••••••e•••• ..

••••••••••«••••._ . . . .

............•......................
Incorrerá, também, na multa a que s_e refe~- re o "caput" deste artigo o jurado que, tendo comparecido, se retirar :&ntes de dispensado pelo presidente, observado o disposto no ! }9, parte final.
§ 39

§ 4•

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

c ••••••••••••

Art. 445. Verificando não estar completo o núinerO de cinqilenta jurados, embora seja o mín"ímolegal para a instalação da sessão, o juiz procederá ao
sorteio dos suplentes necessários, repetindo-se o
sorteio atê perfazer-se aquele nómero.

§ ~1,
.................................. .
. ·~· ............................... .
§ 2'
§ 39 Sorteados o_s suplentes, os jurados substituídos não mais serão admitidos a funcionar durante a sessão periódica.
Art. 451.
Se O nãO cOmparecimento do réu ocorrer

§ J9

sem mOtivO- tegítím'o, far-se-â o julgamento à suarevelía.

§ 2'
...... ~ ............•.........
Art. 453. A testemunha que, sem justa causa,
deixar de comparecer, incorrerá na multa a que se
refere o art. 443, aplicada pelo presidente, semprejUízo dà processo penal, por desobediência, e da obs·erVãnda _do preceito do art. 218.
Parágrafo único.
. ...................... .
Art. 457. Verificado publicamente pelo juiz
que se encontram na urna as cêdulas relativas aos
jurados presentes, será feito o sorteio de onze para a
formação do conselho de sentença.

- · "'.hivoCando a prOteçào de Deus e em nome
da Lei, concito-vos a examinar com imparciali-

dade esta causa e a proferir a vossa decisão de
- acordo com a voSsa consciência e os ditames da
justiça".
Os jurados, nominalmente chamados pelo juiz,
responderão:
H Assim o prometo",
Arl. 466. . ............................. .
§ I•
§ 29 Onde for possível, o Presidente mandará
distribuir aos jurados cópias datilografadas, fotocoPiadas ou impressas da denúncia, das alegações antúTOres--à Pí-orlúncia e d3. sentença de pronúncia,
além de outras peças que considerar úteis para o julgamento da causa.
Art. 471. Terminada a inquirição das testemunhas, o promotor lerá a denúncia, explicando eventuais alterações oriundaS da sentenÇa de pronúncia
e, a seguir, produzirá a acusação.
§ !9 O assistente falará ~epoís do prOmotor,
ficando-lhe assegurado pelo menos um terço do
tempo de que dispõe a acusação.
§ 2• ... -· ..................•............Art. 474. O tempo destinado à acusação e à defesa será de três (3) horas, para cada uma, e de uma
hora para a rê-plica e outro tanto para a tréplica.
...............•...........•..•. " .•
§ 1'
§ 2'
..........•... -~··· ............... .
Art. -480. Em seguida, o juiz anunciafâ que se
vai proceder ao julgamento, fará retirar o réu e convidará os circunstantes a que deixem a sala.
ArL 481. Fechadas as portas, presentes o escrivão e dois oficiais de justiça, vem como os acusadores e os defensores, que se conservarão nos seus lugares, sem intervir na votação, o conselho, sob a
presidência do juiz, pasSará a votar o quesito.
Parágrafo único.
. ..... ~· .•.•• _... ~~ .-~ ...
Art. 484. Será forinulado um único quesito,
contendo a redação alternativa sobre se o réu deve
ser condenado ou absolvido.
Art. 485. Antes de proceder-se à votação do
quesito, o julz mandará distribuir pelos jurados pequenas cêdulas, feitas de papel opaco e facilmente
dobráveis, contendo umas a expressão "o réu deve
ser condenado" e outras a expressão "o réu nio deve
ser condenado", a fim de, secretamente, serem recolhidos os votos.
Art. 487 Após a votação do quesito, o presirlente, .verifi-cãdÕs os votOs e as cédulas não utilizadas, mandará que o_ escrivão escreva o resultado em
termo especial e que sejam declarados o número de
votos afirmãtfVOs e o de negativos.
Art. 488. A decisão do júri será tomada por
maioria de votos.
Art. 492. Em _se_~uida~-o juiz la_vrará a sentença,
com Õbservância do segUinte:
~
J - no caso de condenação, terá em vista as cir_cunstâncias agravantes ou atenuantes, e atenderá,
quanio ao mais, ao disposto nos n9s II a VI do art.
387;
II········-·~··· .. ·····"··-··"~ ...... .
a) ...............••••.•...........•..•.
b)
......................••... ········
c)

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

Art. 493. A sentença serâ fundamentada e lida
pelo juiz, de póblico, antes de encerrada a sessão de
julgamento.
Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará aia, assinada pelo juiz, pelo órgão do
Ministé-rio Público e pelo Advogado do réu.

todos do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal).
Sala das Comissõe_s, 17 de agosto de 1983.Murilo Badaró, Presidente- Helvídio Nunes, Relator - Martins Filho - Aderbal Jurema - Passos
Pôrto --:_Amaral Furlan - Hélio Gueiros ~ Alfredo
Campos - Carlos Chlarelli.

Art. 497. São atribuições do presidente do tribuna! do júri, além de outras expressamente conferidas neste Código::_ ~
I·~· ... " ..................... --~- .. ,-, c.~.
I I - .......... ·-·~.. ··~·~·~·~·~"~·-· ...... ·-·~··.
III - regular os debates, após determinar que ci
réu tome assento ao lado de seus advogados;
IV- ..... 6 . .~~m~~Co . . , . . . . . . . . . . . . . .

-~PARECER N• 742, DE 1983

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei_da Câmlirã n9 44, de 1982 (na origem n9
1.802-B, de 1979) que "acrescenta parágrafo ao artigo 835 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--lei n9 5,452, de 19 de maio de
1943".
-

XI- ......................... _ .........·~· ·~· ~Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes ca-

sos:
I - .... ··-·-·~" .......................... ..
I I - .................................... .
III -por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
a) ................... ·~· .. ~.. ·~" .... -·~- ·~·
b) ...................................... .

Relator: Senador Jorge Kalume

O presente projeto, originário da Câmara dos Deputados, tem por objetivo acrescentar parágrafo ao art. &35
da Consolidação das Leis do Trabalho para o efeito de
dificultar a dispensa do empregado na hipóteseem que
ele obtenha decisão judicial favorável às suas pretensões.
2. --Sobre a matéria cabe assinalar, de- iníciO, que a
CLT estabelece no art. 496, Capítulo VII -Da estabilidade, o seguinte:

f) a sentença de pronúncia, nos processos perante o tribunal do júri;
g) ... ··--·~---·. -~--~-~· ..•... ·~· ....... ••c. ·~·
h) a intimação das testemunhas arroladas pelas
partes para deporem perante o tribunal do júri;
i) a presença pelo menos de vinte e cinco jurados
para a constituição _do júri;
k) o quesito e a respectiva resposta;

~

·························----······

IV .................................... ".

Art. 593.
L

~

.. .... ''""" .......... ,., "'-·~·

......... ,_,.....

·~·

.........

~·

§ 2• '''''"""'·····~'"''"~ ......... ..
§ 3•
........................ ~ .. ~c., . . . .~
§ 4•
.....
~
~....
Art. 594. O réu não poderá_ apelar sem
recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre s_olto.
•• .......... "

.....

..... ..

Art. 596. A ãpelação de sentença absolutória
não impedirá que o rêu seja posto imediatamente
em liberdade; Sãlvo nos processos por crime a que a
lei comine peiia de reclusão, no máximo, porTempo
igual ou superior a oito anoS~
§ 111 A apelação não sUspenderá a execução da
medida de segurança aplicada provisoriamente.
§ 2"' A apelação de sentença absolutória não terã efeito suspensivo quandO for unânime a decisão
dos jurados."
Art. 39 Nos crimes de competência do tribunal
do júri, o julgamento deverá ocorrer, no máxiiriO,
dentro de um ano, contado do infcio da ação penal.
Art. 49 A partir da desig11ação da data do julgamento de crime da competência do júri, é vedada
qualquer divulgação, pelas partes, em torno da causa, à exceção dos dados constantes da sentença de
pronúncia, e dos nome"s do representante dO Ministério Público c do Advogado do réu.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em cõritrârio,
especialmente a Lei n9 5.941, de 22 de novembro de
1973 e o parágrafo únicO dO ·art. -413; OS -ãrts. 417 a
421, inclusive; os a'rts. 479,489 e 490; os parágrafos
J9 e 29 do art. 492 e o parágrafo único dO art. 564,

"Art. 496 Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de inCOinp3.tibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribun_a_l do Trabalho poderá converter aquela obrigação
em.indenização devida nos termos do artigo seguínte."

3. _ Além disso, assim afirma Russomano, ln Coment~rioS à Consolidação das Leis do Trabalho, ed. José
-- Kofino, 1966, vol. III, pág. 930:

......... .

§ }9 Se a sentença do juiz-presidente fOr contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados ao quesito, o Tribunal ad quem fará a devidi
retificação.

«
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"Surgido o litígio entre patrão e o empregado estável, processado o inquérito, aconteCe, muitas ve-zes·, ficar provada a inocência do acusado. Na instrução do processo, porém, os fatos podem criar o
risco-de continuar fermentando séria incompatibilídade entre os contratantes.
Tendo em vista o modo pelo qual o processo foi
encaminhado e os fatos que através dele se comprovaram, pode chegar o órgão da Justiça do Trabalho
que conhecer do inquérito à Conclusão de que não é
aconselhável a reintegração do empregado, embora
nenhuma responsabilidade lhe caiba nos fatos que
lhe foram imputados.
Poderá, então, o órgão judiciário converter a
reintegração em indenizações, ca!Cliladas.na forma
do art._497, isto é, na base de dois meseS de remuneração por ano ou fração igual ou superior a seis meses~"

Ora, se a lei admite que o estável, a quem a Justiça
concedeu reintegração, possa ser demitido, embora com
ii:ldenizações, por ter surgido, durante a tramitação do
feito, certa incompatibilidade com o seu empregador,
com muito maioi razão não poderá impedir a demissão
do empregado não estável, após ter tido ganho de causa
perante a Justiça competente.
Resta observar, ainda, que embora a CLT seja considerada como um estatuto de proteção do trabalhador,
ela assegura, por força dos princípios normativos de nossO Ordenamento jurídico, a liberdade dOContrato e, cOnseqüentemente, o direito do empregador, que assume o
risco da atividade econômica, de admitir e dispensar seus
empregados, obedecidas as prescrições legais.
Assim, o contrato de trabalho, por ser sinalagmático,
há sempre que resultar de um acordo de vontades, garantido aos contratantes o direito de rescind_í-l_o quando da
sua conveniência.

Desse modo, seria altamente infringente dessa liberdade coartar-se o empregador a manter a seu serviço o empregado incompatibilizado, dando-lhe uma estabilidade
prejudicial e nociva à reTaÇãá empregatícia.
. ··- Ante estas considerações, opinamos pela_ rejeição -do
presente projeto.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1983.- Jutahy
Magalhães,_ Presidente - Jorge Kalume, Relator Gabriel Hermes - Carlos Chiarem - Hélio Gueiros.
PARECERES N•s 743, 744 E 745, DE I983
Sobre as Emendas de Plenário de números I e 2 ao
Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1983 (n9 5.816-C,
de 1981, na Câmara dos Depuatados), que Hdispõe
sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico, e dá outras Providências".
PARECER N• 743, DE I983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema

O projeto em epígrafe retOi'na à nossa apreciação para
exame das Emendas de n9S I e 2, de Pl~nãrio, apresenta·
das pelo ilustre Senador José Lins.
Na pfimeira delas, supríme-se o art. 31> do projeto, por
implicar na concessão de privilégio, ao mesmo tempo em
que o Autor, da Justificação; assinala a. "impfópriedade
técnica da medida".
A emenda n9 2 suprime os§§ 19 e 29 do art. 4° pordesnecessários, eis- qu~. •~a preceituação transitória que õs
dispositivos do art. 49 consubstanciam não sejustificã ~
c-omo destaca o Autor- não só porque se impõe a rápida instalação dos Conselhos Federal e Regionais, senão
também à vista da desnecessidade de se instaurar situação singular, sem fundamentos em qualquer motivo_
de urgência".
Em face disso, julgamos oportuna a apresentação 'da
seguink Subemenda à. E~~a n92.
SUBEMENDA N• 1-CCJ
N• 1., D'E PLENÁRIO

A EMENDÁ

No ãri. ·si, suprima-se as expressões .... "no f)razo de
180 (cento e oitenta) dias" . r
Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação das
Emendas de Plenário de números I e 2, adotada a Subemenda à Emenda n9 2.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1983.- Murllo
Badaró, Presidente- Aderbal Jurema, Relator~ Martins Filho - Enéas Faria - Passos Pôrto - Hélio Gueiro.S .:. ::.. . Alfredo Caõ:tpos - Amarai Furlan - Carlos Chiarelli - Helvfdio Nunes.
PARECER N• 744, D.E 1983
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador João Calmon
Volta a esta Comissão o projeto de lei da Câmara dispondo sobre o exercício da profissão de Economista O_oméstii::o. É que em Plenârio, foram apresentadas duas
Emendas, pelo Senador José Lins, a primeira, suprimindo o art. J9, e a segunda, suprimindo os parágrafos primeiro e segundo do art. 49.
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou
favoravelmente, adotada a Subemenda que formulou à
Em~nda n9 2 e que suprime as ixpressõeii. " ... no prazo de
180 (cento e- oitintã) dias ... " do art. 59 do projeto.
Os dispositivos que as Emendas pretendem suprimir
têm o seguinte teor:
Art. 3Q E direito do Economista Doméstico o
exercicío dos Cargos de Direção, Chefia e CoOrdenação de cursos de Economia Doméstica nas instituições de ensino superior.

Art. 41'
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§ (I' Enquanto não forem instalados os Conselhos Federal e Regionais-de Economista~ Domésticos, cuja criação por decreto- fica autorizada por
esta lei, o registro profissiOnal far-se-â em órgão
próprio do Ministério do Trabalho.
§ 2., Após a instalação dos Conselhos referidos

no parãgrafo anterior,

a iriscriÇão profissional se da-

rá exclusivamente em tais órgãos, obrigando inclusive aos que jã estiverem anteriormente registrados.
Art. 51' O ·conselho Fede(al de Educação, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, fixará o currículo mínimo para o _curso de Economia Doméstica a
ser observado em todo o País.

Para justificar a supressão do art. 3"', prevista pela
Emenda n9 l, o autor considera privilégio e impropriedade a exclusividade do Economista Doméstico em cil.rgos
de Qireção, chefia e coordenação dos cursos que especifica~. "uma vez que hã funções de chefia de natureza tipicamente burocrática, nadajustificB.rido a reserva dessas atividades para os possuidores de formação profissional especializada".
Relativamente à supressão dos_ parágrafos i"' e 29 do
art. 49, a justificação é de qu~. "a preceituação transítória" do_s referidos dispositivos é inaceitâve{, "não só
porque se impõe a rápida instalação dos Conselhos Federal e Regionais, senão também à vista da desnecessidade de se instaurar situaÇão singular, sem fundamento em
qualquer motivo de urgência".
Já a Suemenda n"' I, da CCJ, considera oportuna aretirada do prazo de cento e oitenta dias, contida no art.
5•.

Do ponto-de-vista desta Comissão, nada obsta a provação das Emendas de Plenário, nem da Subemenda da
douta Comissão de ConStituição e Justiça. Elas em nada
influem nos objetivos fundamentais da proposição.
Opinamos, portanto, pela aprovação das Emendas o9s
I e 2 de Plenário, com Subemenda n"' 1-.CCJ.
Sala da Comissão, 18 de agosto de 1983. - Gastão
Müller, Presidente -João Calmon, Relator- Passos
Pôrto- Fernando Henrique Cardoso- Aderbal Jurema.

PARECER N• 745, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Com as Emendas n% I e 2 de Plenário e a Subemenda
n'~ 1 da Comissão de Constitüição e Justiça, vem, novamente a este Orgão Técnico~ o projeto de lei da Câmara
que dispõe sobre o .exercício da profissão de Economista
Doméstico.
A Comissão de Educação e Cultura opinou favoravelmente às emendas e à subemenda.
O texto da Emenda n9 1 é pela supressão do art. 39 do
projeto, que dá ao Economista Doméstico o privilégio de
exercer os cargos de direção, chefia e coordenação dos
cursos de Economia Doméstica nas instituições de ensino superior. E, na forma da justificação, hã cargos de
chefia próprios de outros profissionais, em virtude do caráter meramente burocrático.
Já a emenda n"' 2 objetiva situação singular, quanto ao
registro do profissional de Economia Doméstica por órgão próprio do Ministério do Trabalho.
A Subemenda da CCJ repele a fixB.ção do prazo de 180
dias para que o Conselho_Federal de Educação fixe o
currículo mínimo para o curso de Ecoomia Doméstica.
No que interessa a esta Comissão, também inexiste
obstáculos ãs duas emendas, nem à subemenda referidas.
Evidente se torna que estabelecer privilégio de determinado profissional, em cargo burocrático,~ até mesmo injurídica. O mesmo não se dã no tocante a cargos de natureza técnica, para O" qual se exija conhecimento específico. Isso não é inclufdo nos objetivos da emenda.

Referenfemente ao registro por órgão do Ministêrio
do Trabalho, o texto do projeto, evidentemente, pretende acelerar o registro de profission-ais, anteS de Criadas o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais. E tal providência pode, até mesmo, impedir que se _acelere a criação
daqueles órgãos fundamentais para o pleno ~xercício dos
profissionais da área.
A Emenda, portanto, auxilia o profissional da EcOnomia Doméstica", ri(f sentido de que procure lutar pela rápida cri<ição dOs Conselhos Fedei-a! e Regionais.

Por seu turno, a exclusão da fixação do prazo para que
se fixe o currículo mínimo, também é oportuna.
somoS~ pOi ísSo-mesmO, peta-aprovação das Emendas
de n9 1 e n9 2 de Plenário, adotada a Subemenda n9 l,_da
Comissão de Constitu_ição e JustiÇa.

Sala da Comissão~ 18 de agosto de 1983. -Gabriel
Hermes, Presidente eventual- Jutahy Magalhães, Relator - Jorge Kalume - Hélio Gueiros - Carlos Chia~
relU, sem voto.

o sR.- PR.-ESIDENTE (Moacyr Dalla)- o Expediente lido vai à publicação. Sobre a mesa, projetas dC:lei cj_ue
vão ser lidos pelo Sr. l'l'-SeCretário.
São lidos os seguintes

LEGTSLAÇÀO CITADA
~

LEI W 5.107. DE I> DE SETEMBRO DE I966
(DOU I4-9-I966- LTr. 30/529)
Cria o Fundo-de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalh_o,
por parte da empresa, sem justa causa, fica rã esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisãO e ao
imediatamente anterior' que ainda não houver sido recolhido ao Banco depositário, alêm da importância igual a
l 0% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de
trabalho na empresa.
§ !9 Quando ocorrer despedida por culpa reciproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
perCentU8.! de qu"e trata este artigo será de 5% (cinco por
cento), o~rig~da a empresa aos demais pagamento_s nele
previstos.
§ 29 As impOrtâncias de que trata este artigo deverão
constar do re_cibo _de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art.
477 da _CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discriminados.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 202, DE 1983
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

"Introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, que instituiu o FGTS."
O Congresso Nacional decret-a:
ArL i"' O art. 6"' da Lei n"' 5.107, de l3 de setembro
de-1966, passa a vigorar com as seguintes modificações:
"Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho, por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, além da
importância igllàl a cem por cento (100%) desses valores e do montante dos depósitos, da correção monetãri~ e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, correS-pondentes ao período de trabalho na
empresa.
§ }9 Quando ocorrer despedida por culpa reciproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, o pe-rcentual de que fi"ata este artigo será
de cinqüenta por cento (50%), obrigada a empresa
aos demais pagamentoS nele previstos.
Art. 2~- Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O projeto cuida de, em atendimento a reivindicação
dos metalúrgicos do Estado .de S_ão Pªulo (resolução
aprovada em seu 6~ Congresso- 29 de abril a }9 de maio
deste anó), elevar de 10% para 100% o percentual previstci-nci "caput" do art. 69 da Lei n'i' 5.107/66, bem como de
5% para 50% o mencionado no§ 19.
Trata--se de aumentar consideravelmente a multa previs_ta para as despedidas sem justa causa, de modo a estabelecer um freio eficaz às demissões em massa que vêm
ocorrendo Ultimamente, com sêrios reflexos no já assustador desemprego em que está mergulhado o _País.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1983.- Nelson Car~

neiro.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 203, DE 1983
Dispõe sobre a restituição de insígnias, medalhas,
comendas e outras honrarias, oficialmente concedi~
das, e que tenham sido cassadas por motivos políticos
ou ideológicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. II> Ficam restituídas aos agraciados as honrarias ofiCiaiS, cofiO Ordens do Mérito, COmendas, Cruzes, Insígnias e Medalhas, e outras idênticas, ou assemelhadas concedidas pelo poder público e que tenham sido
cassadas por motivos políticos ou ideológicos em conseqUência de punições com base em atas institucionais.
Art. 2"' A restituição" da ínsígnia, em si, implica também no restabelecimento integral das regalias inseridas
no diploma que criou a honraria ou em seu regulamento
e independe de qualquer outro novo ato por parte de
quem anteriorme~e a concedeu.
Art._39
cação.
Art. 49

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

O Brasil atravessou, _nos anos sessenta e setenta, uma
fase de retaliações de fundo_ político e ideológico, que
culminou em verdadeiros -atentados às liberdades, em todas as suas gradações. Direitos foram postergados, conquistas anUladas- e até méritos, .anteriormente inquestionáveis e publicamente reconhecidos, foram negados paradoxalmente, às vezes, eelas mesmas pessoas ou pelos
mesmos poderes que" os cOnferiram aos mesmos detento-

res.
Como, felizmente, as sombras desses tempos de trevas
jâ se vão esmaecendo, cabe ao Senado f~:;_deral, ciomo eJtpressão do Poder Legislativo, tomar a iniciativa de restituir aos seus legítimos detentores as honrarias que foram
_ ofiCíai e publicamente outorgadas, como reconhecimento da sociedade aos serviç_os prestados à coletividade,
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quer através de ações substantivas ou pelo exemplo deixado às gerações futuras.
.
E este o objetivo do presente projeto_: desagravar as
pessoas de bem atingidas nos seus reconhecidos méritos
em um prolongado período de exceção da vida brasilei-

ra.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1983.- Hélio Gueiros.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Datla)--: Os projetas
lídos serão publicados e remetidos ás comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 750, DE 1983
Solicítõ, nOs tefffiOS à0-ái'L-r67â0Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 100, .de
1982, que .. autoriza ã. Prefeitura Municipal de Cavalcante (GO) a elevar em CrS 11.290.000,00 (onze milhõ~, duzentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida
Consolidada.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1983.- Henrique
Santillo:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia noS termos regimentais.
Há oradores inscritOs.
COncedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS-- CE~ ProminCía o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto mais uma vez a falar sobre a situação dificil por
que vem passando, jã _não digo o Nordeste, refiro-me
mais ao meu Estado, o Ceará, e principalmente a capital,
Fortaleza.
A imprensa tem divulgado e a televisão tem mostrado
que Fortaleza marcha para fiCar serri abastecimento do
precioso líquido, da linfa Precíosa.
Sobre. o açude _que abastecia Fortaleza até bem pouco
tempo, o chamado Acarape do Meio, está seco; no Governo Virgílio Távora, na sua segunda administração, foi
construído, com a ajuda, do Ministério do Interior, um
grupo de açudes que deveria servir, digamos assim, de
complemento a uma necessidade qualquer como agora,
ao Acarape ~ Meio, foram construídos os açudes Riachão e Pacoti. Aliás, Coniõ jatíve oportunidade de dizer,
este conjunto de açudes daria exatamente 500 milhões df:
metros cúbicos de água, e a previsão, quando esses açudes foram construídos, era exatamente para abastecer
Fortaleza até o ano 2000.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ·que depõisde construídos esses açudes, não tivemos mais a sorte de
invernos copiOsos que-chegassem a enchê-los, o que seria
uma grande sorte para nós fortalezenses, que não estaríamos a estas horas a perfurar poços profundos em
tudo quanto é lugar, os edificios de Fortaleza jã estão
quase todos perfurando seus poços e a situação, dia a
dia, vãi se tornando mais precária no setor abastecimentQ

d'água~

O açude Acarape do Meio secou e o Governo-teve que
faz~. através da Secretaria de Obras, a desobstrução de
um canal, trazendo o restante d'água do conjunto
Pacoti-Riachão, para dentro do açude Aracape do Meio.
Quando nada, esta a notícia que eu vejo aqui na imprensa de Fortaleza, de que a Secretaria de Obrã.s já -estitria
providenciando esse canal, e as águas serão lançadas no
açude Acarape do Meio, num total de 50 Inilhões de me-

tros cúbicos, o que bastará para suprir Fortaleza atê o
mês de jarieiro~
Esta é uma das medidas anunciadas pelo Governador
Gonzaga Mot~a visando minimizar o problema d'ãgua
na capital cearense,jâ de hã muito racionada. Outra me·
di da_ que o Governador está tomando, é exatamente a
reativação do sistema Cocó e Abreulândia. Esse sistema
Coc_ó_(qj construído ao tempo da primeira administração
Virgílio Távora, vários poços profundos na orla marítima dâ sem dúvida um bom suprimento de líquido à capital cearense. Estes conjuntos Cocó e Abreulândia, os
dois mini'mizarão bastante os problemas de Fortaleza.
Mas um outro, de salutar importância, seria a perfuração das dunas, pois ali temos água que está escondida
por baixo deTas."Devo dizer a V, Ex•s- quem conhece
Fortaleza e teve, digamos assim, a sorte de visitar a praia
de Morro Branco na cidade de Cascavel, encontra uma
coisa müitci-"intereSsank é que a pessoa está no seu banho de Inar, banh_o salgado, no que sai de dentro do mar,
logo a pouca distância, talvez a 50 ou I00 metros, encontra uma fonte perene de água doce e lá mesmo toma o
seu banho para tirar o sal do corpo e se desejar, beber
bastante água de agradável sabor. E é justamente isso
que d Gove-rno quer fazer com a perfuraÇão de poços nas
dunas, buscando excelente água potável! E digo que este
plano não falhará porque no nosso edifício, onde eu tenho um apartamentozinho para morar e que fica perénho da praia, perfuraram um poço e deu uma água exce-lente. Isto vem sendo adotado por todos os proprietários
dos grandes edificios de Fortaleza, que passarão a consumir -água, e das melhores, de acordo com o exame bro·
matológico que foi feito.
Também o Governador, pelo que infoi'ma a imprensa,
assinou um convênio com a CPRM - Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais, do Ministério -das Minas
e Energia, e com a CEMINAS, para utilizar as máquinas, que são poucas, na perfuração desses poços. Agora,
hã uma idéia, mas -que requer aquilo que nós chamamos
dinheiro; e_o_ dinheiro ... está faltando, e tanto isso é verdade que _o_ editorial deste jornal O Povo diz justamente
isso: míngua· de água e dinheiro - pensa o Governador
Gonzaga Motta tentar perfurações na Chapada do Araripe, aonde, acreditam, iriam buscar, depois do cristalino, bastante água. Aí surge o problema do dinheiro! O
Governador _r~rreu a S. Ex• o nosso ex-colega, Senador Franco Montoro, atual Governador de São Paulo,
para emprestar ao Governo do Es-tado do Ceará aquelas
máquinas da PAULIPETRO que estão ociosas, a fim de
que vá o Governo do Estado perfurar, na Chapada do
Araripe, aqueles poços que minirilizarão em mui_io a situação daquela região sul do Estado.
São problemas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
afligem profundamente o povo cearense.
A imprensa noticiou, quando da visita do Presidente
Aureliano Chaves ao Nordeste, a liberação de uma ajuda
de 140 bilhões de cruzeiros. Esse dinheiro, segundo me
disseram dois Governadores de Estados nordestinos,
__ aqui ~O Congresso, já tinha sido gasto. Teria -sido uma
importância dada para -o BNH, para a SUDENE, para o
POLONORDESTE, etc. Sei que o dinheiro já tinha sido
dado, apenas houve a solenidade, com a presença do
Presidente. Por isso, torna~se necessário o cuidado quando s~ trata de dinheiro para o Nordeste; fala-se em 140
bilhões. Não se trata de uma nova liberação a somar-se
aos 140 bilhões que já foram gastos!, dando a impres~ão
de que 280 bilhões foram destinados para o Nordeste.
Essa f~licidade não chega para o padre Pedro. Esta que é
a verdade. Tanto é assiril, que está aqui a imprensa dizendo: míngua' de água e de dinheiro.
Venho à tribuna, nesta tarde, para trat-ar, dentre outros assuntos, mais aqueloutro ligado à centralização da
ação governamental, através da Secretaria de- Obras e
Minas, para facilitar a execução do trabalho, na luta
com a seca.
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Apelo para o ilustre Ministro Mário Andreazza, figura _que tem sido, digamos assim, quase que um salvador_
da Região nordestina. Ele não tem medido esforços para
amparar aquela região. Já o disse da tribuna que dinhei~
ro tem ido, e muito, nestes quatro ou cinco anOs, para
atender à estiagem nO Nordeste. Se bem qUe, como se
tem dito, sem muito sentido em relação à construção de
obras profícuas e definitivas. Destinem-se recursos -se
for o caso- ao aproveitamento das águas excedentes da
bacia da barragem de Sobradinho. Na verdade, dei aqui
alguns palpites contrários, pois vali-me de documentos
do Instituto de Estudos Sócio·econômicos Miguel Cal- rriori, cro EStãâO âaBahia, que condena a idéia, achando
que as águas não dariam para isso e, posteriormente, de
uma entrevista de um diretor da CHESF, que colocou o
Nordeste diante de duas opções: ou água ou energia, isso
porque o São Francisco não teria, ao mesmo tempo, água· para-energia e para perenizar os rios do Nordeste.
Mas depois, eis que eu leio na imprensa a idéía do aproveitamento daquelas águas excedentes, através de um financiamento de bancos internacionais - cinco ou seis
bancos, inclusive o Banco Mundial- que se propõem a
fazer todo o trabalho necessário no prazo de 10 anos, e a
partir de 5 anos, já com rentabilidade. Por sinal, quando
foi a idéia aventada aqui pela primeira vez, pelo nobre
Senador Passos Pôrto, dizia·se que seriam necessários
quarenta anos, para a construção da importante obra de
dois bilhões de dólares. Ora, dois bilhões de dólares,
para-quem deve cem bilhões, acho que é quase nada.
Quem deve cem bilhões pode dever cento e dois bilhões.
E esse dinheiro se_impõe, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que seja Tçpassado, tomado emprestado se for o caso,
contanto que o seU eniprego honesto sirva para perenizar
rios do Nordeste, através das águas excedentes da bacia
de Sobradinho. Seria -uma boa pedida para o semi-árido
brasileiro.
Mas o que mais nos preocupa no momento é a situação de Fortaleza, que é muito difícil, ameaçada de ser
abastecida, por sinal, com água embarcada, vinda em
navios, e isso dá uma tristeza muito grande muito grande
a todos nós! São José, que é o Padroeiro do Ceará, o esposo de Maria, parece que se esqueceu um pouco, deve
ter cochilado um pouco, e deixou que as águas fossem
todas para o Sul. .. e o Nordeste ficaSse sem água jã" há
quase 5 anos.
Mas, Sr. Presidente, quero agradecer a V. Ex• por me
permitir fazer essas colocações neste instante, com o meu
veemente_ apelo ao eminente Ministro Mário_ Andreazza,
para que consiga mais recursos para o Nordeste, isto
porque a situação dia após dia se agrava e já estão minguando o dinheiro ... e água na área crítica. Diariamente
vemos na televisão, nos sertões da Bahia e em outros
pontos do Nordeste, lá em Canudos, por exemp,lo, o pes~
soai raspando o chão, fazendo açude, e há mais de um
mês sem receber um tostão. Ora, trabalhar, esgotando as
últimã.s energias que tem, no cabo da enxada e da picareta cavando o chão, é ficar s6 engolindo poeira durante 33
dias, não dá mesmo! Acredito que o Ministério tenha até
feito o repasse desse dinheiro. Mas nunca esqueci, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, quando daqui saímos, eu, o
Senador José Lins e outros Senadores, em çomitiva para
visitar o Nordeste em 1979, a maior queixa dos prefeitos
municipais era a retenção do dinheiro nas agências do
-Banco do Brasil.
Formulo um apelo ao Ministro Mário Andreazza para
atentar para a gravidade do problema e estou certo de
que S. Ex• atenderá, com a maior urgência, a calamidade
do Nordeste. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre SenadOr Marco Maciel, por cessão do
nobre Senador Luiz Viana.
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O SR. MARCO. MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:
O de_senvolvimentu cultural de um Povo se. faz ta"mbém e, talvez, sobretudo, pe(a leitura de livros, revistaS_ejornais._ Medidas de estímulo a esse hábito devem merecer permanente atenção do Governo,- dada a sua importância para a formação e informação Cultural, social e
política dos membros de uma sociedade que pretenda ser
verdadeiramente democrática.
-O livro, definido por Jorge Luis Borges como...Extensão da Memória e da Imaginação" - seja nas suas formas primitivas, seja n-os C6diceS Romanos que deram
início à atual- tem sido, ão longo da história da humanidade, instrumento por excelência de eternização da
memória, fonte inesgotável de saber. A qual nação civilizada não associamos, imediatamente, seus principais livros e autores -Dom Quixote e Cervantes com Espanha, Os Lusíadas e Camões com Portugal, Goethe com a
Alemanha, Shakespeare com a Inglaterra e assim por
diante? Não seriam por acaso os livros;_ como a Bíblia
e o Alcorão, a modo de exemplo- repositórios das aspirações religiosas, a propiciar-lhes çi.ifu.São rios mais recônditos lugares do planeta e transmissão a inúmeras gerações? Ou, no plano materíal, pode ser contestado ovalor de determinados livros na inStituição de sistemas
políticOs e económicos em váriaS partes do mu'ndo e diferentes épocas?
Não menos impOrtante tem sido o papel desempenhado pelos periódicos. A moderna comunicação de massas,
principalmente a eletrônica, não no-s deve impelir· a Pensar que se tornou meilor a significãção dos jornais e revistas, pois o aparecimento da ImprenSa, llo passado,
não substituiu a linguagem oral, vindo, ao Contráiia, a
ela juntar-se. A imprensa é veículo apropriado à expressão da Linguagem culta.
Jornais e revistas, a par de desempenharem funções
análogas às do livro, embora ancilarmente, possibilitam
divulgação de relatos_ e comeiàáriOs sobre-os mais diversos assuntos, imprescindiveis à convivêitcia e eVOlução
humana, Em todo o universo, são milhões de exemplares
diários, contribuindo para o aprimoramento cultural dos
povos, :alguns cheg-.mdo a exercer influência muito além
das fronteiras dos países onde são editados.
Daí corisid-erar-se como marcos históricos do processo
evolutivo a descoberta do papel, pelos chineses, e a invenção do tipo móvel, por Gutenberg, possibilitando a
expansão da imprensa. Desde então, e até os. nossos dias,
esta tem crescido de importância, influindo diretameõte
nas vidas das gentes e das nações.
No Brasil mesmo hã exemplos notãveís: a lndépendêncía em muito se deveu à instalação, em 1808, da Imprensa Régia, que possibilitou intensificação" do Movimento editorial, ensejando syrgimento de clima intelectual propício aO moVímento;- praticamenté à mesma época, Hipólito José da Costã fundava o Correio Brazlliense
que, não obstante editado em Londres~ Circulou no país
durante 12 anos com. ••finalidade de preparar para oBrasil instituições liberais"; Põsterior~ente incontáveis
campanhas foram de.flagradas ou apoiadas pelo Diário
de Pernambuco, fundado em 1825_ e ainda hoje um dos
principais jornais do País: Revista Ilustrada, nascidi em
1876, foi classificada por Joaquim Nabuco ·Como a
.. Bíblia da aboliçãó dos que nã.o sabem ler". Muitos Outros poderiam se'r mencionados, comO as campanhas
cívíCas de Olavo Bilac e Monteiro LObato·, amplamente
arrimadas pela edição de livros e jornais.
Quem, hoje em dia, pode desconhecer a .importância
dos livros, jornais e revistas na tarefa à qual nos einpenhamos de promover o aperfeiÇoamento das instituições
democrãticas; de Perseverar na busca do desenvolvimento? Nós mesmos, nesta casa, estamos permanentemente
nos abeberando nos ensaios, nas teses cieDtificas, nas
mais diversas abris publicadas no Brasil; estamos sempre a captar aspirações e anseios do povo, estamos sem~
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pre---i:ver ecoadas nossas manifestã.Ça~~ e proposições
através de uma imprensa felizmente livi'e e c<ida día de
llTvel melhor.
Ademais de-tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
havf:remos de considerar_ também o qUe a produçã-o e
distribufçã.o de Hvros, jornais e revistas representam
atualmente para a economia nacional. As centenas de
milhares de empregos gerados -propiciando ocupação
pãra intelectuais, editores, artistas, grâficos, arte&ãos,
distribuidores e operários.
São atividades que estão, portanto, a merec_er de mais
a mais incentivo governamentaL E esse, para ser eficaz,
há de fundamenta-r-se sobretudo no. "estímulo ao hábito
de leitUra em nosso País, raiZ de todo _o problefl!a",
como aSsinala mensagem que me dirigiu Doutora Regiria Bilac Pinto Zingoni, P~esidente.do_Sindicato Nacional dos Ediiores de Livros-.
Particlllarffiente beÍiéfica· tem siao a permissão às pessoas físicas,~ noS ternioS da registação do IrripOstõ sobre a
Rerlda de redução de despesas com aquisição ou assina~
lura: de livros, jofnais, reVístas e outras publicações n~~
ceSSáfiaS aO desempenho da função técnica.
ESse incentivo, porém, apresenta ainda limitações, ·que
a meu 'le; estão a _re9Iamar r~paros,_ co~ vi_sta~ a CU!_llprir
mais eficazmente seu paper de estimular a leitura. Sr.Presidente, Srs. Senadores:
-Em virtude dessas considerações é que venho piopor
ao Governo Federal, de modo particular às autoridades
fazendârias - Ministro da Fazenda, Ernarie Galvêas, e
Secretárío- da Receita Federal, FranciSCo Dornelles- se
examine a possibilidade d~ estender incentivos às a_tividades -editoriais, ~pecialmerite pei'riiitindo que:
a)-- Sejam deduzidã~, sem li~ite_s, despesas realizadas
com aquisição de livros- inclusive didáticos, e não apenas os técnicos ou científicOs- e assinatura de jornais- e
r.evistas.
b) As pessoas jurícficªs tanlbém possam se'utilizar
desses b~riefídcis pa~a uso prôptio __ ou me~mi) p3;ra
do2ção a instftuiçõC:S de carábá cultural --bibliotecas,
escolas, entida~es culturais e congêneres,.

a

Enfun, tudo isso Se insei'irido deiii!o de- uma política
que venha a valorizar não apenas a atividade_editorial,
mas Sobretudo a estimula em _nosso País a. leitura, Vale
- dizer, o desenvolvimento cultural do nosso povo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em virtude dessas con~
siderações é que eu venho trazer a esta Casa um apelo
para que o Governo Federal, através do Ministério da
Fazenda, estude _e examine a possibilidade de conceder
-iriCentivos e estímulos à atividade editorial em nosso
País.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me
te?
O SR. MARCO MACIEL ouço V. Ex•

V~Ex~

um apar-

Pois não, com prazer

0 Sr. Nelson Cilrneiro- V. Ex~ focaliza o aspecto do
in-cen-tivo à atividaçle editoriaJ. Tôdos llós estamos lendo
nos jornais, com pesar, que está sendo posto praticamente em leilão. todo o acervo da Editora José Olympio, que
prestou a este País inestimáveis serviços, com a divulgação de numerosas ~oleções da maior relevância. O aspecto que certamente V. Ex• abordará é daqueles que
chocam a quantos acompanham os heróis que ainda se
dedicam à publicação e divulgação do-livro no Brasil.
~

-

()SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador Nelson Carneirõ, eu acompanho o pensamento de V. Ex~,
quando chama a atenção para o (amentável epis6dio, de
que nós estamos a tomar conhecimento pela leitura de
jornais, _c_om relação_ ao fech~~nto de -~_ma da~ mais _importarit6s editoras de nosso País, que iem tido, ao longo
das últimas dêcaqa~, um pape! extremamente relevante,
inClusive na divulgação_do nosso patrimônio cultural. A
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"J~sé Oly~pio"_ caracterizou-se sobretudo por editar ~u
tores QrasileirOs-, e de modo especial aqueles voltados
para os aspectos políticos- sociais de nossa Pátria. Por
isso, quero assçcia,_~;-me à preocupação que V, Ex• neste
instante revela e traz ao conhecimento da casa, e dizer
que, de fato, nós precisamos, se é que pretendemos erêúvamente promover um adequado desenvolvimento cu!·
tural de nosso povo 1 cogitar, cada vez mais, de novas medidas de estimulo ao desenvolvimento editoríaJ do nosso
País, cri~ndo ao_ n<?sso povo condiçõ"f:s de melhor acesso
a livrç_s, jornais e revistas.

0-Si. Aderbai Jurema- Pei'riiite·v. Ex• um aparte?
O SR: MARCO MAC!EL -

Pois não.

O Sr. Adeibal Jurema- Não digo que o Senador Nel~

son Carneiro tenha surrupiado o meu aparte -_eu iria
justamente falãr sobre_Q mesmo assunto- mas a sensibilidade do Senador N<:lson Carneiro anda sempre na
frente dos acontecimentos. O José Olympio, editor de V.
Ex.' e também meu editor, é um padrão para este País, no
setor editofial. Q_discurso que V. Ex~ pronuncia nesta
Casa é da maior oportunidade, porquanto, como V. Ex~
frisou, os meios tecnett'ônicos de comunicação não conseguem afastar Gutenberg. Continuamos, ainda hoje, a
achar que no livro é onde hã a perenidade da idéia. A
idéia fica im-ortal no liv"ro._Desde os 20 anos que eu me
encontro ligado a editores e sei das dificuldades -que as
- gra-ndes casas editoras atravessam atualmente, _Quem conheceu os dias g~aridiosos da Ec!_itora Globo, lá _do- Rio
Grande do Sul, onde pontificava a figura do romancista
Erice Veríssimo; quem viu a Editora Nacional, em São
Paulo, no seto1 do livro didático e das coleções, como a
Brasiliana, que tanto V. Ex• como eu líamos com o
maior iiltei'esse, formando a noSsa cultura lá no Nordes~
te; quem conhece a Civilização Brãiileíra- há de verificar que nós não podemos ficar de braços cruzados diante
da situação em que se encontra o mercado livresco brasileiro. Por isso, receba V. Ex• minha íntegra! solidariedade, quando analisa tema tão furidamental para a sobrevivéricia da CUltura Nacíonal, sobretudo quando temos o
eXemplo, citado pelo Senador Nelson Carneiro, da Livraria JãSé~Oiympio Editora.
O SR. MARCQ MACIEL - Caro Senador Aderbal
Jurema, eu acolho, com muita alegria, a manifestação de
V. Ex•, incorporando, assim, o seu aparte ao texto do
meu discurso.
Quero dizer que, além das observações de V. Ex•, há ou~
tro fato também que tem contribuído para inibir o movímento editorial brasileiro. V. Ex• fez referência a várias
editoras famosas no Pa~s, desapareceram ou estão
arrieaçadas de desaparecer. E, a meu ver, a razão para
que t:Ste fato esteja Ocorrendo reside, no meu entendimento, na enorme proliferação de gráficas por parte do
próprio poder público, que tem feito com que se reduza a
atividade editorial priv:ada, levando, cons.eqüent~mente,
editoras e livreiros fainosos a passar por todo tipo de vicissitudes e dificuldades. Eu creio que uma das causas da
crise que nó~atra_vessamosreside na estatização também
do parque grâfico brasileiro, e, .assirri, por conseqaência,_
do nosso movimento editorial.

Por isso que eu venho à tribuna, nesta tarde não apenas para advogar estímulos a esta atívidade, através inclusive de mecanismos legais, quem sabem, através do
imposto de renda, igualmente mas para solicitar que ao
lado disso cogite o Governo de outras providências no
sen_tido de que_ essa atividade não fique prejudicada, trazendo enormes_ prejuízos para que o País possa promover o seu desenvolvimento orgânico intcgradQ~
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
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Pois não, nobre SenaM

O Sr. Marcondes G8delha - Nobre Senador Marco
Maciel, eu comungo com as preocupaçõ~s de V. Ex',
com a sorte do setor editoriarneste Pafs. O problema de
cultura é crucial para um país subdesenvolvido. Eu diria
mesmo, Excelência, que o nível de desenvolvimento
sócio-econômico e político de um país pode ser avaliado
peJo· número- de títuloS publicados. E nesse aspecto á Situação do Brasil é simplesmente illarrnante. Publica-se
muito- pouco -e-lê-se muito pouCo neste País. Pasme V.
Exb•; Uma cidade como Buenos Aíres tem mais livraria
do que todo o Brasil, isto tomando como termo de comparação Um país víziilho, sóciO das mesmas agruras e das
mesmas dificuldades por que nós passamos neste momento. V. Ex' suscita a questão da Livraria José Olympio Editora, embora este não seja só um fenômeno brasi:leiro. Temos visto grandes parques editarias desaparecerem em outros países, em países ricos, inclusive tambêm
em setores ligados à imprensa. V. Ex• viu o desap.arecimento da revista Life, nos Estados Unidos, V. Ex• viu a
crise do jornal Time, na Inglaterra. De modo__ que esse
não é uril fenômeno Sõ nosso: Mas pelas condições políticas que se geraram no Pafs, agora, pela abertura ao conhecimento, pelo estímUlo à perquirição da verdade, eu
achava que esse setor editorial deveria extamente crescer
na propOrção esperada por V. Ex~ Lamentavelmente, está acontecendo o inverso. Esse problema precisa ser estudado co_m a urgência qUe V. Ex• coloca nesse momento.
Daí, então, fazer meu, também, o apelo de V. Ex~, para
que os órgãos do Planejamento neste País se debrucem
sobre este problema e encontrem, rapidamente, uma solução, que nos leve a um aprimoramento cultural. Eu entendo que a capacidade deste País de se soerguer vai dePender do nível de seus recursos humanos, vai depender
do grau de aculturamento geral da população.
O SR. MARCO MACmL _- Caro líder Senador

Marcondes Gadelha, eu gostaria de iniciai" minhas apreciações sobre o seu aparte lembrando que a Argentina,
como salientou V. Ex', embora tenha um movimento
editorfal superior ao nosso, é um país que tem apenas
1/4 da nossa população. E, ao lado da Argentina, existem outros países também latino-americanos, como o
Brasil, que têm moviinentos -editoriais siiPer!Ofis ã.õ .0.08-so.
Eu poderia, recordar o exemplo do México, que tem
um dos mais pujantes movinientos editoriais de toda a
América. Tudo isso~ ·então_, só noS leva a conclus.ão: a necessidade de trazermos cada vez maiores estímulos para
o setor editorial brasileiro, como forma não apenas, faço
questão de frisar, de prestigiar um segmento iiidus~rial!
mas, como forma sobretudo, de contribuir~ como
lembrou V. Ex•, para o levantamento das condições culturais do nosso povo, porque, efetivamente, nós só podemos ter uma sociedade desenvolvida se tivermos um
povo que se caracterize por elevados padrões intelectuais
e -culturais.
Por isso, considero extremamente importante que oGoverno, sobretudo no instante em que se promove um
bem sucedido projeto de abertura política, cogite, cada
vez mais, de novas medidas de apoio a esse setor, c-õ-mó
forma de promovermos o nosso mais rápido desenvolvimento cultural e, assim, criar melhores condições de vfda
para o nosso povo.
O Sr. José Llns- V. Ex• me permite um aparte? (Assentimento do orad_or,)_-=- Nobre Senador Marco Maciel, creio que V. Ex' envereda pelo caminho certo ao sugerir ao Ministo da Fazenda que encontre algum meio de
incentivar a-atividade editorialista no País. Mas V. Ex•,
mesmo, como alguns dos colegas que o apartearam, parece reconhecer que o problema fundamental ê o do_ çl_~
senvolvimento cultural do Pais. Sabe-se que nef!te País

lê-se muito pouco jornal, lê-se muito poucas revistas e lêse muito menos livros. O inCentivo, porfãrito, à atividade
i:::ditorialista, pressupõe que esse incentivo vá ser aproveitado através do surgimento de_ um público qJ!e possa
intilizá-lo. Daí ser necessário que muita imaginação seja
colocada num programa de desenvolvimento cultural pelos Estados, pelos maiores Municípios, pelo Governo
Federal. Ê preciso criar desenvolver, no povo, o hábito
de leitura. Temo muito que o incentivo isolado simplesmente à atividade editorialista redunde improfícuo, já
que, na realidade, precisa-se de público para manter
também essa atividade. Que não é barata, como V. Ex•
sabe. Parece-me, assim, interessante que o problema seja
analisado de um duplo ponto de vista: do surgimento do
livro na editora e da formação do público para aquisição
ou para uso das publicações: Isso me parece importante.
O SR. MARCO MACIEL --Senador José Lins, tem
V. Ex' razão quando salienta um aspecto bem maior d3:

discussão que ora travamos. S a necessidade de o_ País
elaborar uma política cultural que contem-ple os mais variados segmentos e seja capaz de mobilizar não apenas a
União, mas também os Estados e Municípios.
Agora, não pretendo desconhecer, meu caro Senador
José Lins, que se nós conseguirmos exercitar, através de
mecanismos legais, estímulos a essa atividade, nós já teremos dado um grande passo.
Por isso é· que entre os apelos que faço, nesta tarde, eu
insiro este, o relativo ao Imposto de Renda porque entendo ser este_ o mecanismo que poderâ dar efeitos, de
curto prazo, de criar condições para que se gere no "País
um significativo movimento editorial e para que se fortaleça no povo o hábito "da leitura, para que se difunda,
cada vez mais, a significação, a-enorme resposta que
pode dar a leitura dos jornais, livros e revistas.
O Sr.-José Lins- ConcordO com V. Ex• Relembro,
aliás, que esse tipo de incentivo niuitas_ vezes pode trazer
uma utiliZação -inadequada. Ele pode des~enCadear realmente um acréscimo substancial no volume de publicações, até por interesse comercial. Mas se não cuidarmos da outra ponta da corda, se não desenvolvermos o
hábito da leitura, muitas dessas publicações que serão
adquiridas por empresas para distribuição, talvez até
gratuita, certamente não serão lidas e o esforço- poderá
resultar inútil. Há, por isso, realmente, necessidade de
combinar o hábito cultural do povo e a qualificação das
publicações, com o -incentivo à publicação visando o
consumo eficaz de um bem que é essencial ao desenvolvimento do País.
O SR. MARCO MACIEL - Como eu já disse anteriormente, nobre Senador José Lins, eu sou daqueles que
defendem a formulação e a execução de uma política cultural, ampla, abrangente para o nosso País. Mas, enquanto isso não ocorre~ convém cogitar de apoiar programas editoriais criando outros incentivos através do
.imposto de renda. Se, e_ventualmente, -~urgirem di~
t_orções e incorreções no uso ou na manipulação desses
incentivos, certamente - e aí terá todo o meu apoio deveritos promover as necessárias correções.

O. Sr. Fábfoiucena- Permite-me V. Ex•-uiii aparte?
O SR. MARCO MACIEL Ex• Senador Fábio Lucena.

Com prazer, ouço V

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marco Maciel,
nós não podemos, embora, evidentemente, haja discordância de opiniões, deixar de levar em consideração que
a Nação está colhendo os frutos das sementes que o regime plantou ao longo dos últimos 20 anoS. Sabe V. Ex' da
ação terrorista desenvolvida, ao longo do regime dos
a tos institucionais, sobre as __atividades criacionais
artísticoMiiterârias em nos-so País. Diversos editores, nu-

merosos intelectuais foram simplesmente cassados, tiveram suspensos os seus direitos políticos, e alguns deles
foram atê banidos,_ outros até desapareceram. Evidentemente que isso foi uma ação tão perniciosa sobre o poder
criativo do povo brasileiro que só teria que esterilizar as
atividades culturais em nosso País, que s-e reflete ·agora,
de modo dramático e danoso sobre a própria empresa
editorial. Eu lembraria uma biografia de Calvino que
tive a oportunidade de ler, em que o biógrafo informa
que tamanha foi i -ditadura espiritual de Calvino sobre
Genebra que, durante duzentos anos, não apareceu em
Genebra um só_artista, em to.dos os ramos da criação
artística. O primeiro a aparecer, para· redimif- Genebra
daquela ditadura tão nefanda, foi, duzentos anos depois,
Jean-Jacques Rouseau. E não se diga que esse terrorismo
desapareceu no País, não, nobre Senador, pelo menos essas perseguiçõeS. Recentemente, o Teatro Nacional de
Brasília exonerou, sumariamente, um dos maiores luminares da música, um verdadeiro património da cultura
universal, que é o maestro Cláudio Santoro; exonerou-o
sem a menor explicação e mandou o ilustre maestro, que
me parece um dos últimos sobreviventes da escola de
Villa Lob9s, receber os seus vencimentos atrasados na
Justiça do Trabalho. Sem querer me alongar, uma vez
que abordarei o assunto na reunião de amanhã, cito para
V. Ex• apenas algumas das Orquestras Sinfónicas que
esse grande m;~;estro reg_eu no mundo, e que foi demitido
há pouco pelo Governo do Distrito Federal: na Bulgária,
a Orquestra Sinfónica e a Orquestra Filarmónica; na
Checoslováquia, na Alemanha Ocidental, na Inglaterra,
na Polônlã, em Portugal, na Romênia, na União SoviEtiM
ca. Lá, ele regeu sete orquestras sinfónicas; no Uruguai e
na Alemanha Ocidental, onde ele regeu seis orquestras
sinfônicas. Além do mais, há vinte e cinco anos as gravadoras não gravam o maestro Cláudio Santoro em nosso
País, quando na Alemanha ele é gravado, sistematica~
mente, ·ao lado dos grandes compositores mundiais. Então, Ex•, é precí~O-que õ seu apelo de fato seja atendiáo
pelo Governõ Federal para que o nosso País possa -se
reencontrar com as origens da sua cultura, que ê uma das
culturas mais bem sedimentadas em todos os pafses civilizados do mundo. Desculpe~me por tê-lo importunado
com o meu aparte.

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Fábio
Lucena, ouvi com toda atenção a manifestação de V. Ex•
Quero dizer que :iiào posso subscrever in to~um as suªs
palavras, porque reconheço, em que pese todas as limitações_ que o País, nos últimos anos, tem conhecido, houve também nesse setor um significativo progresso. Ao
longo desses vinte anos, muitas editoras riovãs Surgiram,
o moviniento editorial brasileiros se deversificoll significativamente. Hoje, o Pais conhece indubitavelmente,
melhores condições culturais do que no início da década
de 1960.
Concordo com V. Ex• quando V. Ex• insiste na necessidade de novos estímulos para esse setor. Efetivamente,
acredito seja um ponto extremamente importante se desejamos, como o disse atrás, promover um desenvolvimento orgânicO e integrado da Nação brasileira. E um
_gesenvolvimento orgânico e integrado somente ocorre
melhora o nível-Cultural dO Po-vo, quando se
quando
criam ~ondições para que uma sociedade" efetivamentc
possa ser mais culta, mais preparada e conseqüentemente, melhor habilitada para promover o seu próprio progresso.

se

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL -

Pois não.

O SR. MarcondeS Gadelha--.- Nobre Senador Marco
Maciel, parece que o nobre senador Fábio Lucena confurlde alhos com bUgalhos, confunde o gênero com a es-
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pécie, confunde o autor c_om a editora. V. Ex• fazia um
brilhante pronuná'iam.ento ~obre a crise editorial neste

País, atíngindo especificanlente as empresas. Em nenhum momento V. Ex• aludiu a uma suposta falta de
criatividade no País em fuD.Ção do terrorismo cultural
iroposto. Verdade que esse terrorismo cultural existiu,
mas, agora, nobre Senador Fábio Lucena, diante do clima de abertura política, nunca a criatividade deste País
atingiU níveis tão eleVados~ Tivemos, na verdade, uma
explosão de_ criatividade, atingindo, principalmente,
aqueles setores que durante algum tempo estiveram sufocados e na clandestinidade. Tão logo abertas as co.rnportas, tão logo revogado o AI-5, tão logo trazida a anistia e
retornados os banidos e exilados ao País, tivemos uma
verdadeira febre de publicações de memórias do exílio,
de memórias do cárcere, âe memórías df: guerrilhas. que
atingiu quase sempre, sistematiCamente, os prímeíroS
postos, os primeiros pontos na lista de best-sellers, na lista de publicações mais vendidas no País, sem que.houvesse qualquer constrangimento a eSsa atividade. De
modo que nunca tivemos tanto autores como agora, neste País, livres, desembaraçadas em seus pensamentos
para colocar no papel aquilo que a imaginação lhes acudir. o- problema econômico e um problema geral, como
V. Ex' colocou, atingindo as empresas editoras . .Ainda
assim, V. Ex' ressaltou muito beffi que, enquailto morrem algumas émpresas, enquanto, lamentavelmente,
empresas que têm uma tradição e um serVfço prestido à
memória e a cultura deste País, como ê ó caso da JOsé
Olympio Editora, entram em Processo de dificuldades financeiras, outras estão surgindo Paralelamente. E nóS
assistimos, nestes últimos tempos, o surgimento da Editaria Nova FrOnteira, o crescirilerito da RCCord. Temos a
própria Abril Cultural, que desenvolveu, inclusive, um
mercado de massa, fazendo chegar até o leitor menos favorecido publicações a baixo custo. InClusive agOra, talvez um dos livros mais lidos neste Pais ou, pelo menos,
um dos mais procurados logo em seguida à sua_publicação, foi o Livro "Não", do Professor Celso Furtado.
Digo a· v. Ex,·que, em São Paulo, eU o piocurei nurilit
banca, logo em seguida à publicação, no outro dia, e a
edição jã estava esgotada. A preçO óarato, Cr$ 1.300,00,
o livro que é um verdadeíro manifesto de po\(iicâ econOmica alternativa, de política económica de Oposíção. De
modo que não tem nenhuma procedéncia as observações
do eminente Senador Fábio Lucena. embora concorde
com a crise no setor edítorial.
O Sr. Fábio Lucena.- Nobre Senador Marco Maciel,
permita-me V. Ex' um aparte; jã que o meu nome foi
ventilado, eu gostaria de dar um eSclarecimento.
O SR. MARCO MACIEL prazer nobre Senador.

Pois não, com muito

Ó Sr. Fábio Lucena --Nobre Senador, a alusão de_
confundir alhos com bu&alho::.: não faz jus à inteligência e
à dimensão intelectual do SenadOr Marcondes Gadelha,
como eu também não diria nUriCil(iue -s-,tX' CoDJunde
funda com funda. Não, em absoluto, porque tenho o
maior respeito por sua inteligência, por sua Cultura e por
seu talento. Mas, o assunto sobre o qual V. Ex' está discorrendo, é um assunto abrangente. Se V. Ex' tocou num
sctor específico, que é o rariio editoríal, evidentemente
que ele se estende, ele se delarga para os campos da educação e para os campos, essencialmente_e principalmente, para os campos da cultura. Daí a minha interferência.
Mas, não há como negar, a não ser querer-negar a luz do
dia ou a escuridão da noite, que esta esterilização aconteceu no País. Conc_ordo com o ilustre Líder Marcondes
Gadelha nas afirmativas que S_. Ex• fez, de que estamos
de fato num processo de restauração e recuperação, inclusive na alusão feita às memórias do exílio, às memórias do cârcere, só faltando.as memórias_ dos desaparecidos e dos assassinaâos, porque, infelizmente, ·estes

riãõ- puderam eSciiver as suas inem-órias. Mas, se V. Ex• -observar, nobre Senador, há um "funiT na atividade editoriaL Uma das coisas mais difíceis, hoje em dia - isto está publicado nos jornais, em pesquisas realizadas - é
um escritor de baixa ren_da _ou de renda média poder
publiCar suas obras. Dai endOssai-, mais uma vez, o apelo
de V. Ex•, no senfido de que ele seja ouvido, porque é um
apeTo justo e que ffiuifo irã facilitar esse renascimento de
, ----qUe efetivamente a Pátria está necessitando.
O SR. MARCO MACIEL - Antes_ de concluir as minhas palavras, Sr. Presidente, gostaria de dizer que concordo com as manifestações feitas há pouco pelo noSso
Líder, o Senador Marcondes Gadelha, quando chamou
a atenção para algo, a respeito do qual já tinha fe[to breve alusão: ao desenvolvimento que nos últimos anos alcançou o País em seu movimento editorial. Mas isto nãO
quer dizer, como aqui também se salientou, que nós já
tenhamos chegado à condição ideal, sobretudo se verificarmos que somos um país com quase 130 milhões de habitantes e que o nosso movimento editorial ainda é relativamente pequeno, se comparado inclusive com outros
países do mundo, e, de modo especial, com países latinoamericanos.
Gostaria, também, de assinalar, antes de concluir minhas coosiderações que, à fr!!nte da Secretaria de Cultura
do Ministério de Educação e Cult~ra se encontra hOje o
Professor Marcos Vinfcius Viilaca, o qual está extremamente preocupa"dõ em elaborar uma política cultural
abrangente par:i ó nosSO País,_ de s.orte a que possamos;
. ãfrãVéS de um amplo movimento de participação e mObilização de todos, conseguirmos fazer com que as atividades_cultl,_l_rajs ganhem mais espaço e mais terreno em nosso País.
Sr. Pres}dente, Srs. Senadores:
__ Não tenho dúvida, caso venham a ser adotadas as propostas que hora formulamos ao Poder ExecutivO, de sua
enorme repercussão- para as atividades desse setor. Não
setámenor, poiém, e issO é que desejo ressaltar, OS efeitos que as medidas terão para o desenvolvimento, quer
da sociedade brasileira como um todo, particularmente
s.ob os aspectos cultural, político, econômico e social,
quer do cidadão em si, porque, como afirmava Montaigne, ••a leitura é uma forma de feliCidade". Muito obriga·
do! (Muito bemf Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Sena·
dor Lourival BãptiSia.O SR.'WURIVAL BAPTISTA (PDS- SE Pronuncia o seguinte discu~so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores::
Ao completar, amanhã, 23 de agosto, 80 anos de idaçle, e com 54 anos de contínua e brilhante atuação política; o Senador Dinartc:i Mariz está recebendo, em seu Estado natal, consagradoras manifestações de estima, admiração e profundo respeito.
Ao Rio Grande do Norte, através de suas mais representativas lidera_nças, políticas, empresariais e sociais,
sempre proporCionou ao insigne político sertanejo um
honroso e incontestável presttgio.
Nascido a 23 de agosto de 1903, na Fazenda Solidão,
no Município de Serra Negra, vizinho de Caicó,- cuja
Prefeitura exerceu no período de 1930 e 1932, Dinarte
Mariz foi eleito Senador em 1954, Go_vernador do Rio
Grande do Norte de 1955 a 1960, cuja posse estíve preS:eiite, representando o Governador de Sergipe e, novamente, Senador desde 1962.
- Amjg(ide Din-aite -Mariz há cerca de 40 anos, é com
justificada ategna -que iri.e congratulo com ele e com to·
dos os seus laboriosos conterrâneos, pelo êxito excepcional de sua fecunda e digna e.xistência, quando chega aos
80 ano!l, lúcido, capaz e, como Sempre, leal e intrêpido.
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Esta ê, aliás, a segunda vez que tenho a satisfação de
fO_rniular um prO-nunciamento- destinado a homenagear
üm amígo pelo transcurso de seu aniversário, nestes últimos: 12 anos, depois de centenas de pronunciamentos
sobre às mais diversos assuntos; a primeira vez- precisamérlte no dia 3 de agÕsto de 1979- tive oportunidade
de felicitar o Presidente Ernesto Geisel que havia,jã, deixado o Governo- ãlltc:iriorffiente.
Nenhum' brasileiro ignora, - dentro e fora do Congresso nacional-- os atributos da personalidade do Senador Dinarte Mariz, notadamente no concernente à sua
coragem e bravura pessoa, firmeza de convicções e integral dedicação aos problemas do. Rio Grande_do Norte,
do Nordeste e do Brasil.
Como cidadão de exemplar probidade, conscio de
suas graves r~ponsabilida_des como fazend~iro,_ empre~
sário e, sobretudo, político esclarecido e combativo, o
Senador Dínãrfi Mariz- tem sido, durante mais de meio
século, um autênfico protagonista da nossa história política nõ cenário nacional, sempre se destacando pela niti·
dez de seu posicionamento, patriotismo e honestidade de
propósitos,
Na -~erdade, um autêntico intérprete e paladino das
reivindicações dos nordestinas.
Associo-me, portanto, ao entusiasmo das comemo~
rações e às alegrias da sua digna família, no decorrer da
..Semaita Dinarte Mãriz'', iniciada hoje, que o bravo
povo potiguar está realizando em homenagem a esse ex·
traordinário brasileiro, tanto na Cidade de Cakó, como
em Natal.
Seda desnecesSário e fastidioso citar as inutperá veis
contribuições do Senador Dinarte Mariz, como cidadão
e como político, vinculadas ao desenvolvimento do Rio
Grande do Norte ê: ao bem-estar d_o povo pot!guar.

O Sr. José Fragelli.- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena·
dor José Fragelli, não pode haver apartes no período de
breves comunicações.

O Sr. José Frage-lli- A breve comunicação está longa
e, aliás, o que a todos nós satisfaz e merece,,Iv:f_as, dado o
assunto, acho que um breve aparte para um Senador se
solidarizar com a manifestação do nobre companheiro,
sobre uma figura tão destacada do Senado e da política
nacional, acho que V. Ex' poderia permitir esse rápido
aparte. Assim, já estou dando o-aparte. Congratulo-me
com o pronunciamento do Senador Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena~
dor José Fragelli, eu tenho certeza absoluta, eu que con~
vivo dia e noite aqui, às vezes com o nobre Senador Di·
narte Mariz, de que o eminente Senador Lourival Baptista fala em nome de todos nós.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sinto bastante não
conceder o aparte solicitado pelo eminente Senador José
Fragelli e, também, aos Senadores Helvfdio Nunes e Jor~
ge Kalume, que estão com os microfones suspensos, de·
vida ao Regimento. Tenho.certeza de que todos aqui
presentes dariam uma palavra de apoio ao nosso pronunciamento.
Agradeço ao eminente Senador Moacyr Dalla ter dito
que eu falava em nome da Casa.
Inegavelmente, toda a Nação conhece e aplaude o
magnifico desempenho do Senador Dinarte Mariz, a
quem formulo os mais ardentes votos no sentido de que
prossiga na sua admirãvel trajetória a serviço do Rio
Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre
dor Aderbal Jurema.

Sena~
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O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores:
Recebo um telex, do Presidente da Federação de ln~
dústrías do meu Estado, Gustavo Perez Queiroz; qtie é
um verdadeiro SOS que dirige ao Ministro da Indústria e
do Comércio, Camilo Penna, e ao Presidente do !nstitu~
to do Açúcar e do Álcool, coronel Confúcio Pamplona.
E este o texto do telex:
Recife/PE, 19-ago-1983

Exm"' Sr.
Senador Aderbal de Araújo Jurema
Senado Federal
BraslliajDF
Tomando conhecimento esta Federação que existem estudos no Instituto do Açúcar e do Álcool, vi-

sando autorizar o ensaque de açúcar cristal, para o
mercado interno, em sacaria de papel e polipropileno, cumpre-nos-alertar Vossa Excelência que tal mew
diàa significaiah o fechamento imediaio de 4 fábriw
cas de sacaria de algodão em Pernambuc_o, além de
muitas outras em todo o Nordeste e resto do Pais,
determinando o agravarriento da recessão industrial
jah existente em nívC:lSiiitoleráveis. Tal viriit~ c_onseqüentemente, gerar mais desemprego, neste Nordeste jah tão sofrido pela seca, n-õ interior, justamente
onde estão localizadas muitas das produtoras de saw
caria de algodão.
Cremos sinceramente que a medida em estudo eh
altamente impatri6tica pelo que representarah de
estímulo ao capital multinacional, produtor de pa. pel e polopropileno, independente do empresariado
privado nacional.
Sabendo que Vossa Excelência visa antes de
qualquer outra coisa a preservação da indústria gew
nuinamente nacional, confiamos em que tal p.i:óviwdência em estUdo não serah aprovada, na próxima
reunião de terça-felrã que se rf:aliiarah no IAA.
Agradecendo sua vigilante atuação relativamente
ao exposto, renovamos a Vossa Excelência as prow
testas do nosso elevado apreço.
Gustavo Perez Queiroz
Presidente Federação Indústrias Estado Pernamw
buco
Sr. Presidente, tenho a certeza de que estou falando
aquj em nome de Marco Maciel, em nome de Nilo Coelho, em nome de todos os Senadores do Nordeste, por
mais esse atentado à indústria nordestina. (Muito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha., como
Líder de Partido.
O SR. MARCONDES GADELHA- (PDS - PB.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A denúncia trazida pelo Senador Aderbal Jurema é da
maior gravidade e merece acústica neste Plenário em
todo o Congresso Nacional. Não é esta a primeira vez
que o lobby da indústria de polipropileno e da indústria
de papel se insurge _contra as fábricas, contra as pequenas sacarias basicamente do Nordeste e, sobretudo, instaladas no interior dos Estados, não só de Pernambuco
mas da Paraíba. Venho acompanhando esta situação há
pelo menos oito anos, ainda quando Deputado e, desde
então, Sr. Presidente, temos nutado a freqüência e a assiw
duidade com que esses Srs. têm freqiientado os corredores do Congresso e inclusive do Executivo numa tentativa de liquidar, de uma vez por todas, com essas pequenas
indústrias, que não têm outra fonte de renda.
O Senador Aderbal Jurema fez alusão a quatro empresas de Pernambuco, pois eu citaria pelo menos duas ou

três da Paraíba, sendo que uma, Sr. Presidente, a fábrica
de Mandacaru, sediada em João Pessoa, (:: totalmente
possuída e dirigida por operários, E uma experiência que
eu diria socialista, lá na Paraíba e, se encontra inteiramente ameaçáda por esta indústria de polipropileno_ que
não traz nenhuma vantagem. Tradicionalmente todo o
açúcar Cristal é acondiciOnado em sacos de tecido cru de
algodão e esta situação deverá levar a falência todas es-sas empresas.
Digo mais, Sr. Presidente, que os sacos de algodão têm
outras utilidades para os setores de renda mais baixa,
que deles se utilizam, após a indústria. Os sacos de polipropiteno, além de serem uma afronta para ilm país que
se_encontra numa crise cambial, porque é um derivado
-de petróleo, é também um poluente porque não biode-gradável.
O Sr. Marco Maciel -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA.,- Concedo a V.

Ex' o aparte,
O Sr. Marco Maciel- Eu gostaria de, em ráPidas paw
Íavras, dizer a V. Ex' que me solidarizo com a sua manifestação e com a do Senador Aderbal Jurema, e espero
que o Governo Federal e, de modo especial, o Instituto
do Açúcar e do Alcool, evitem que essa medida tão lesiva
aos interesses da economia regional seja, ao final, adotaw
da. Eu espero qué o Governo Federal, atento inclusive as
dificuldades porque passa a região nordestina, há 5 anos
sob seca inclemente, não permita que essa decisão, se é
que já houve, venha ao final ser adotada. E espero tamw
bém que o IAA consCiente das dificuldades porque nós
passamos nesse instante venha, em lugar disso, criar now
vos e mais variados estímulos para que o Parque lndusw
trial nordestino, inclusive o Parque Açucareiro possa
continuar dando.a sua contribuição ao desenvolvimento
__da região e, quem sabe, gerando os indispensáveis empregos para que a região I;Jordeste que, _como eu disse,
sofre há 5 anos de grave seca, não venha ter novos danos
em sua economia, com enormes repercussões no plano
social.
O SR. MARCONDES GADELHA - Só para acresw
centar às colocações do nobre Senador Marco Maciel
---u-m detalhe, sei que as indústrias de polipropileno alegarão o baixo custo de que conjunturalmente levam vantaw
gem sobre os sacos de algodão~ em face_da crise que afeta
o setor, dada a se_ca no Nordeste, que rarefez de alguma
forma a oferta de matériaRprima para aqueles sacos e que
elevou em quase 300% os custos da ·sacaria. O SetOr-de
polipropileno aproveitou esse momento exalo para dar o
golpe certo, para liquidar com essas empresas.
Sr. Presidente, esperamos que o IAA, atento a esse aspeçto, o Executivo deste País atento a esse _aspecto, pelo
menos garanta uma reserva de mercado para as sacarias
de algodão. Do contrário não haverá mais qualquer
chance de recuperação em outra oportunidade.

O Sr. José Fragelli- Permite V.

Ex~

um_ aparte?

O-SR. MARCONDES GA.DELHA- Ouço com muito prazer V. Ex•.

o· Sr. José Fragelli- Nobie-Senador Mafcorides Gaw
delha, em nome do meu partido eu também quero exw
pressar aqui a nossa solidariedade à manifestação do
ilustre Senador por Pernambuco, Aderbal Jurema. Não
se justifica realmente uma decisão Como essa, ne"Sfe mow
rriento de· grave crise social, como o desemprego que pow
derâ ocasionar, como bem mostrou o despacho lido por
S. Ex', só naquela área, o fechamento de 4 fábricas- de saw
caria de algodão. Aliás, essas medidas vêm sendo tomaR
dª-s__ _a_os_ poucos. Por exemplo, o sal que vinha sempre
acondicionado em sacaria de algodão, há muitos anos
Vêm- nesta de plástico, de polipropileno que, se por um
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lado barateia um tanto o acondicionamento, por outro
lado traz grandes desvantagens, pois que a sacaria de alw
godão sempre era aproveitada pelos fazendeiros, pelos
consumidores de um modo geral, inclusive os peões, os
empregados que faziam do algodão roupa. Eu me permiw
to lembrar aqui um caso: minha senhora dirigia, há muiw
tos anos, o Asilo São Francisco da Velhice Desamparada, de Aquidauana, quando íamos para a fazenda ela
mesma costurava, na sua máquina, cum a sacaria do sal
que_ eu levava para minha propriedade, ela costurava
muitas roupas para os asilados. Isso, se por um lado aumentava um pouco o preço da aquisição do sal, por ouw
tro lado trazia uma série de vantagens como essas, que
parecem simples mas têm o seu valor. Acho que uma das
maneiras, talvez viciadas, de nós es.tarmos adqufrindo
tecnologia estrangeira é justamente essa de não fazermos
uma seleção e admitírmos que produções como essa de
sacos de plástico venham concorrer com a produção nacional que, sendo_ uma produção um tanto primitiva, tradicional, no entando produz numerosos empregos. f: sabido que a Dovà tecnologia sofisticada, POT nós iinPõrtada, sempre ou quase sempre importa na diminuição de
empregos para os nacionais. Esses são uns dos tantos aspectos que o problema oferece e pelos quais, s_obretudo
num mofuento de crise c-omo essa, nós achamos que é
uma medida --podemos classificá-la assim - antipatriótica do IAA se permitir que seja adotada. Se há uma
crise momentânea, como a que V. Ex'se referiu, que essa
medida também seja uma medida provisória e tomada
-para vigorar num tempo mais curto possível, a fim de
não prejudicar as atividades tradicionais _e que dão opurtunidade de emprego amplo e mão-de-obra sobretudo
numa área como a do Norte e do Nordeste. Fica aqui,
portanto, também a nossa opinião em favor do que V:.
Ex• está dizendo e do que disse o nobre Senador Aderbal
Jurema.
O SR. MARCONDES GADELHA - Agradeço o
aparte de V. Ex~ e digo que a observação que V, Ex• faZ
quanto ao uso da sacaria de algodão para outra fif\alidade, inClusive vestuário, Por parte das camadas mais humildes, em nenhum momento é ociosa, Isso tem uma importância, -é- uma utilidade social humilde, rriãS- de extraordinário valor,~ acrescento mais, serve também para
fazer toalha de mesa, serve também para fazer pano de
limpar chão, serve para mil outras pequenas finalidades
com que nas casas pobres se operam as-missas de pobreza do dia-a-dia,
O Sr. José Frãgelli - Quanto mais a:s de plásticos!
·Nós não temos como fios desfazer dele porque o plástico
é indestrutível. Temos que fazer buracos, cavar o chão
para enterrar o plástico, porque mesmo pelo fogo é dificil destruir o plástico,
O SR. MARCONDES GADELHA -O plástico não
é biodegradável...
O Sr. José Fragelli -

1:. extremamente desagradável.

O SR. MARCONDES GADELHA- ... e há de servir
apenas para formar entulhos ...
O Sr. José Fragelli seja antieconómico.

E se se examinar bem, talvez

O SR. MARCONDES GADELHA - No fim das
contas, não tenha V. Ex~ a menor dúvida: jã pesei bem e
avaliei, além de ser anti-social é também antieconómico.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA- Pois não, nobre
Líder.
O Sr. Nelson Carneiro- Apenas tenho medo, nobre
Senador, que se faça isso a título provisório. Porque, no
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Brasil, as coisas que se fazem a título provisório acabam
sendo a tftulo definitivo, principalmente quando ê contra

a indústria nacional. Vamos fazer um esforço para que
nem provisoriamente isto aconteça.

O SR. MARCONDES GADELHA - O meu apelo,

que junto ao de V. Ex', ao do Senador Josê Fragelli, ao
do Senador Aderbal Jurema, ao do Senador Marc_o Maciel, ao Sr. Ministro da Indústria e do Comêrcío, é de
que não faça Isso seqUer a título provisório, pelo risco de

que essa norma venha a se tornar definitiva. Aberta a
porta, nobre Senador, não haverá mais COmo feChá-la.

(Mui to bem l)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins, para uma breve comunicação.
Faço a S. Ex~ uma solicitação para que não ultrapasse
de 5 minutos, para iniciarmos a votã.ção da Ordem_do
Dia.

O SR. JOSJl: LINS (PDS ---,._ CE. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, farei todo o possível para
limitar-me ao tempo regulamentar, atendendo, assim, ao
pedido de V. Ex•
Tenho duas pequenas comunicações a fazer:. A primeira se refere a uma preocupação da Associação Comen~fal
do Ceará, que me traz a seguinte iOformação:
A Associação Com-ercial do Ceará, diante da posição publicamente assumida pelo Exm9 Sr. Governador Roberto Magalhães, de Pernambuco, em defesa de modíficações na síStemática de-aplicações do
FINO R, vem manifeStar a V. Ex• sua grav~ preocupação em face do que considera, não obstante o estágio incipiente da proposta, uma nova ameaça à
política de incentivo regional, único instrumento de
que dispõe o No r-deste para seu efetivo desenvolvimento.
Ressalta na tese do chefe do executivo pernambucano a renovação do propósito de alterar normas
de destinação de numerários daquele fundo, visando a assistência financeira a erripresas em dificuldades naquele estado, o que se constitUiria em injustíficável desvio da finalidade transcendente do referido instituto, que ê a propiciação da formação de novas empresas na região, função para a qual jã são
notoriamente exíguos os -seus recursos.
No debate que já se abriu em torno da proposição do_ Senhor Governador Roberto Magalhães,
releva-se, aliás, a lúcida declaração colhida pelo
Jornal do Brasil (edição de 8-8-83) do superintendente adjunto de operações da SUDENE, Dr. Marcos Jac_ob de Melo, que observou não ser. "O dinheiro do FINOR vacina- contia crises" e lembrou,
como alternativa específica para assegurar estabilidade de empresas a utilização do FUNPAR~ Sed~

a

dades. Mas, mesÕ1o sem ter informação mais segura
sobre a posição do Governador, eu imagino que S. Ex•,
-como nós, deseja rCSolver os pioblemas dessas empresas,
-sem distorções e irreparáveis para o FINOR.
Ê essa a impressão que tenho_.

A segunda comunicação, Sr. Presidente é sobre assunto de grande interesse do Nordeste. Temos, sistematicamente, solicitado das autoridades federais que pr.ocurem
sanar as dificuldades porque passa o N ardeste, em
função dos vários anos de seca por que passa a região_.
As safras praticamente têm sido frustradas e, nessas
condições, o abastecimento de gêneros alimentícios,
sobretudo para as populações mais pobres, se torna extremamente difícil.
ESsãs preocupações foram levadas :io Governo Federal. PoiS bem, Sr. Presidente, acabo de_recCber Uma Carta
do Dr. Francisco Josê Villela Santos, presidente da CFP,
datada de 15 de agosto, que nos informa que aquela empresa tem adotado as seguintes medidas:
I.

remoções _de milho, feijão e farinha;

2.-- vendas de milho, feijão e farinha, através de bolsas, vendas póblicas e fornecimento aos programas estaduais de assistência aos flagelados pela seca;
3~- fornecimento de ãlgodãO às indústrias- que se encontra!ll em dificuldades financeiras.

As remoções envolvem as seguintes quantidades
- em 1983:

1.

Remo~ões

Realizadas

Programadas
atéjaÕ/84

I53.000t
25.000t
2.400t

200.000t
60.000t
6.300t

milho
feijão
farinha

As vendas, por sua vez, estão assim programadas;
2. Vendas
Fornecimentos Realizadas

Programadas
atéjan/84

Estoque
Disponível
noNE
i_ncluindo
produto
embarcado

milho ... _.,

216.000!

200.000t

II.OOOt

feijãõ.,, ..

32.500t

í35.000t

17.000t

8.700t

2.400!

fªrinha ...

do pelo BNDES.
Esta entidade, certa de expressar o sentimento do
empresariado deste estado, que é, sem dúvida, o de
todos os segmentos sociais responsãveis desta região, quer deixar consigriada a sua inconformidade
em relação a qualquer modificação da política de incentivo ao desenvolvimento regiona.I que, em detrimento dos reais interesses do nordeste, possa resultar em desvirtuamento da filosofia é dos objetivos
que sabiamente inspiraram sua criação, expressando, ao mesmo tempo, sua confiança em que V. Ex•
saberá fazer frustrar a teiltãHVà aqui verberada.
Ao ensejo, renova-lhe protestos do mais elevado
apreço e da mais distingUida consideração.
Sr. Presidente, tenho a certeza de que há qualquer distorção nessa notícia com relação à sugestão do Governador Roberto Magalhães. Certamente S. Ex• está preocupado com a sorte das empresas que hoje passam dificul-

A Assistência às indústrias de algodão compreendem os seguintes quantitativos:
-

liberadas 11.000 t de algodão em pluma;
~programada

a liberação de mais 6.000 t, apro-

ximadamente.
- Hã dúvidas, ainda, Sr. Presidente, quanto à suficiência
dessas quantidades para o abastecimento, mas a CFP ga~
- rante que não faltará gêneros alimentícios para o abaste•
cimento das populações do Nordeste.
- Ê o qúe esperamos ao-agradecer a informação que nos
deu o Dr. Francisco Vilela,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Conc~do a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PÓRTO- (PDS -SE. Para uma
comut:ticação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho um dever 9,e consciência para com o meu Estado ao assinalar hoje, embora tardiamente, o centenário
da chegada dos Salesianos ao Brasil, ocorrido no último
dia 14 de julho. É que os Salesianos estão identificados
com a educação de Sergipe, através dos seus oratórios
dedicados aos órfãos pobres de Aracaju e do _Colégio
Nossa Senhora AuXifiadora que, com os seus cursos há·
sicos e de-ensino médio~ têm prestado relevantes serviços
à instrução e educação da juventude sergipana.
Eu mesmo, Sr. Presidente. sou um ex-aluno interno do
Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora de Aracaju. Por alí têm passado gerações que em todos os tempos
têm respondido à educação recebida dos Salesianos, seja
na dignidade da ativídade pública ou privada, seja na
formação intelectual e religiosa e cuja contribuição tem
enriquecido o patrimônio Sochil do nosso EstadO.
A Congregação Salesiana surgiu na metade d_o século
passado em Turiin, no norte da Itália. Fundada pelo sacerdote italiano João Bosco, a nova congregação religiosa nascia destinada à educação da juventude, principalmente da mais pObre aballdonada. Admirado com a
missão apostólica e o exemplo de santidade do Bispo de
Genebra nÕ sêculo XVII, Francisco de Sales, doutor da
Igreja, Dom Bosco deu a sua congregação o nome de Sociedade de São Francisco de Sales.
Ao fundar sua congregação, Dom Bosco foi atrafdo
pelo número de jovens sem emprego e sem escolas. Eram
os frutos do !nício da era industrial na Itália, com o surgimentõ do operariado urbano, do êxodo rural e de todas as seqUelas da revolução económica e social que se
operava com o advento do Capitalismo na Europa. Dom
Bosco abre escolas e oficinas e cria uill métodO educativo
baseado no amor e no carinho ao educando. Quebra as
barreiras que separavam professor e aluno e procura
criar uma família, o verdadeiro lugar da educação.
Mas, foi precisamente em 14 de julho de 1883 que, enviados pelo próprio Dom Bosco, animados pelos objetivos pioneiros do seu fundador, chegam ao Brasil os primeiros Salesianos. Acompanhados pelo provincial Salesiano no Uruguai, Padre Luiz Lasagna, os sete primeiros
Salesianos se instalaram em N iterói. Aí mês mo constroem com a ajuda da comunidade uma escola para meninos pobre. Em 1885, partem para São Paulo onde fundam urilã segunda escola, o Liceu Coração de Jesus, então destinada ao ensino profisSionalizante como "escola
de artes e ofícios". Aos poucos vão se espalhando por
todo o País, chegando até as regiões do Rio Negro e
Amazonas.
Ê no trabalho junto aos índios que os Salesianos escreyem no Bras_il a pãgina mais épica, mais heróica e-_mais
religiosa do seu apostolado. Muitos deles perderam suas
vidas junto às populações indígenas do Mato Grosso e
Amazonas. Desde 1914 estão- nas margens do Rio Negro
vivendo e morrendo na luta contra o conquistador branco e pela preservação da cultura, dos constumes e das
terrãs dos silvícolas.
Hoje os salesianos atuam em seis diferentes províncias
que abrangem quase todos os Estados. Dedicam seus
trabalhos procurando seguir a linha pastoral da Igreja na
América Latina, através dos seus centros juvenis e oratórios; por meio de seus inúmeros Colégios ou pelos seus
centrOs de comunicação social. Continuam a inspiração
de Dom Bosco, optando preferencialmente Pelos jovens
e pelos pobres e seguindo os caminhos da Igreja depois
da Conferência de Puebla.
Ao assinalar neste tarde o centenário de participação
da obra salesiana no Brasil, faço-o agradecido a Dom
Bosco que atendeu ao apelo de vãrios bispos brasileiros e
mandou os seus irmãos e padres ao serviço divino da
educação e da civilização deste imenso País que surgia.
Ainda mais agradecido a esse apóstolo dos novos tempos
porque lhe homenageio na Capital da sua profecia e no
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paralelo que erigiU esta monumental Brasílía, obra do
seu sonho e da esperança de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- José Sarney- João Lúcio- Albano Franco- João_C3.lmon- Amaral Peixoto- N"elson Carneiro- Eneas Faria --Jaison Barreto- Jorge
Bornhausen.
O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- Está fiilda a
hora do Expediente.

Economia como conclusão de seu Parecer nt> 674, de
1983}, que autoriza a Prefeitura Munkipal de Arapoema (GO) a elevar em Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e qua-renta e nove cruzeiros e quarenta centavos)~ montante de sua dívida consolidada, tendo_

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali_dade e jur:idicidade; e
- de Municípios, favorável.

Não havendo quem peça a-palavra, dedaro·a encerrada.
-

Item 1:

DiScussão, em turno úriicõ-, do PrOjetO âe Ris6lução n,. 228, de 1981 (apresentado pela CoriliSsão
de Economia como conclusão de seu Parecer -n.,..
1.294, de 1981), que autoriza a Prefeitura MullidpãT-de DeÇ)dápolis -(MS) a: elevar em Cri 6.900.000,00
(seis milhões e novecentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.295 e 1.296,
das Comissões:

de 1981,

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
--se-acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Coniissão de Redação-.Ê o seguinte O projeto aproVado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 88, DE 1.983
.-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicídade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema
(GO) a elevar em CrS 8.68~~149,40 (oito milhões,
seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e
nOve cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna

Em discussão o projeto.- {Pãusa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão_.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o- aprOvam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 228, de 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal e Deodápolis
(MS) a elevar em CrS 6.900.000,00 (seis miihões e
novecentos-mil cruzeiros) o montante de sua dídda
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Deodápolis;Estado de Mato Grosso -do Sul, nos termos do__ art. 29 da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.900.000,00 (seis
milhões e novecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um_empréstimo de igual valor, jurito à CaiXa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado à construção de nove escolas rurais, naquele município, Obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
--

O SR. PRESIDENTE (Moacyi- Dalla) -

Item 2:

Discussão, em turno único; do Projeto de -Resolução n9 88, de 1983 (apresentado pela Comissão de

Os srs. Senadores que o aprovam pennaneçam._ sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã ComisSão de Redaçãb.
f: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 93, DE 1983

PARECERES, sob n9s 675 e 676, de 1983, das
Comissões:

Em discussão o projeto, em turno"- únicõ":"- (Pausa.)

ORDEM DC) DIA

Agosto de 1983

O Senado Federal resolve:
Art. {9 1:: a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de II de outubro de 1976, do_Senado Federal, autorizada
:a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentoS e oitenta e
cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta
centavos) correspo11:dentes a 4.636.11 ORTNs considerada o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37, vigente
em junho de 1982, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, juntO à Caixa.Econômica F'e~e
ral, mediante a utilização de recursos financeiros do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So_cial - F f\.S,
destinado à construção de galerias pluviais, meios-fioS- e
uma lavanderia pública, na sede do Municípío, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bfasil,
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vftor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
DiscussãO, em turi10 únicO, do Projeto de Resolução n.., 93, de 1983 (apresCntado pela ConiiSSão di:
Economia como 'conclusão de-seu Parec!:<r n'718, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de João
Pinheiro (MG) a elevar em Cr$ 6.837.402,79 (seismilhões, oitocentos e trinta e sete mil, quat~ocentos
e dois cruzeiros e seteDta e. nove centavos) _o mon·
tante de sua dívi9a c_onsolidada, tendo.
PARECERES, sob n9s 719 e 720, de 1983, ·das
Comissões:
-de Constitui4;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão -o projeto, (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em VOtação.

J\utoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro
{MG) a elevar em Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, oltoçentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida conSOiidad~ interna.

O Senado Federal resolve~
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sen,ado Fede~
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso~
·lidada interna em Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e
setenta e nove centavos) correspondente a 4.062,29
ORTN, considerado o Valor n_ominal da ORTN de Cr$
1.68_3,14 (vigente em abril/82), a fim de que possa con~
tratar um empréstimo de l$_.ual valor, junto à Caixa Ecorrômica Federal, median1e"'a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de uma creche na sbde daquele
MunicípiO, obedecidas as condições admitidas pelo Bancõ Central do Brasil, no respectivo processo .
Art. 2"' Esta Resolução entre em vigOr na data de
sua publicação.
·
.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 94, de 1983 (apresentado pela Comissão de.
Economia como conclusão de seu Parecer n9 721, de
1983), que àutoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre (SC) a elevar em Cr$ 7.536.627,00 (sete
milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e
vinte e sete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PAREÇER~S. sob n9s 722 e 723, de 1983, das
Comissões:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juridicidade; e
_
- de Municípios, fivofâveL

- Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em v.oiação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pe;maneçam como
estão. (Pausa.)
-Aprovado.
A matéria vai à ComissãO de Redação.

1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1983
- "Ã.UtofiZli a Prefeitura Municipal de Campo Alegre
(SC) 8 ele"Var-·em Ci-$ 1.536:621~00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e sete
crUz~i~os) o montante de sua dívida consolidada interna.

e

O Senado Federal resolve:
Art. l ~ E a Prefeitur~ Municipal de Campo Alegre,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em' Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete ciuzei-:
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ros), correspontlente a 3.142,16 ORTN de Cr$ 2.398,55,
vigente em outubroj82, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor,junto à Caixa Ec_onômica Fe-

deral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoío ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado
à aquisição de equipamentos para coleta de lixo urbano,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na dãta de

sua publicação.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãóll)-

dever de reunir os elementos de defesa nacional de
que precisamos. Temos de prover pela noss.a segu_:__ra_nça, de velar pela nossa dignidade e pela gaiantia
dos nossos direitos que às vezes só a força pode dar.
Carecemos de exército eficaz e de reservas numerosas, precisamos de reconquistar para a nossa marinha a posição que antigamente ocupava."
. Soube_ Caxias evitar o fracionamen_to do n_osso. território, usand_o de uma _ação_ político-militar que lhe era
ca~ac~e~ística, As suas excelsãS qualidades toril~_ram~no

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da)la)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.

"Ó maior cabo-de guerra, o soldado cinais-liscipli~ado, o general mais amado por seus soldados" e
em especial "o patriota mais sereno e otimistu que
teve o Brasil Império."

Há oradores inscritos..__

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senaâ6fés:
Nas comemorações, sob o comando do ilustre Ministro General Walter Pires, em honra ao Duque de Caxias
- Patrono do Exército Brasileiro - no dia 25, data do
seu natalício, insere-se a do Senado Federal, Casa a que
pertenceu e dignificou. Foi, sem favor, uma das figuras
da nossa históriã ·qu-e se enquadra no pensamento de
Thomaz Carlyle.

Graçãs a-ess-es fatores fundamentais, credenciou-se à
confianÇa, galgando todos os postos militares, inclusive
os nobiliárquicos, como de Barão, Conde, Marquês e fina,mente Duque. Foi o reconhecimento a quem se d~vo
tou _inl.e_grall'l}ente à Pátria.
E aqui vale repetir o registro de Lima Figueiredo:
".Se a v:ida de Caxias pudesse ser representada
por uma figura, esta seria a da linha reta. Não -houve um só fato que quebrasse a rigidez do seu procediinento."

"Nenhum grande homem vive em vão. A história
da Humanidade não é mais do que a biografia dos
grandes homens."
Se nos aprofundarmos nos episódios históricos da
nossa pátria, buscando-se os acontecidos depois do nosso descobrimento, como os diversos tratados, destacaremos o de Madrid, de 1750, que teve o sentido de uma
nova aura, pela introdução do uti possidetis idealizad_o
pelo jurista Alexandre de Gusmão, e que- contribuiu de
forma vigorosa para selar o_atual mapa geográfico do
nosso País, que os portugueses sãbia, heróiCa e Patrioticamente preservaram atê chegarmos à nossa maioridade
política.
Mas os sucessivos conflitos posteriores, resultanteS da
nossa inexperiência, contribuíram para balançar os alicerces da nossa hegemonia e direi da nacionalidade, com
uma possível guerra de secessão, se não despontassem
valorosos patrícios, dentre os quais, pela oportunidade,
mencionamos Luiz Alves d'é Lima e Silva, como se fora-um predestinado dentro do espírito de Tavares Bastos:

"Não triunfem, embora, os indivíduos. O essencial é que triunfem as idéias."
E o mundo do noss_os dias, pleno de egoísmo, não é
um convite a que estejamos alertas, buscando a paz permanente, porém armados? Ao-ensejo destas comemorações, relembro inclusive parte do discurso do Barão do
Rio Branco, pronunciado em 19 de novembro de 1906,
pela atualidade de suas palavras, como verdadeiro vaticínio.
Disse o saudoso Chanceler:
"Mas o nosso amor da paz não é motivo pãfaque permanecemos no-estado de franqueza militar a
que nos. levaram as nossas discórdias civis e um
período de agitações polítícas que devemos crer, está felizmente encerrado para sempre.
E continuando, lembrou:_
"Não depende da· vontad_e de uma nação evitar
conflitos internacionais. Mesmo os Estados neutralizados, como a Suiça e a Bélgica, cuidam séria e patrioticamente da sua defesa militar, na previsão de
possíveis c_omplicações e ataques. A grande extensão do nosso litoral e do nosso território interior, o
exemplo de vizinhos que se armaram enquanto só
cuidávamos da nossa política interior, impõe:.nos o

Num rápido bosquejo, vamos encontrar Caxias em todos os grandes e decisivos episódios que contribuíram
para esta unidade territorial e segurança do reino ao qual
serviu com ·acendrada lealdade. Lutou pela Independência, participou da_Campanha da Cisplatina, do cerco de
Montevidéu, da Abrilada, da Balaiada, c_ombateu as rebeliões de Sorocaba e Barbacena, Farrapos, Batalha de
Monte Caseros em 1852, e, especialmente na Guerra do
Paraguai.
Em tudo quanto participou saiu engrandecid_o, porque
soube ser bravo.
Bastaria lembrar a passagem de Itororó, com a sua é-pica ordem "sigam-me os que são brasileiros" para demonstrar que mesmo comandando, sempre esteve_na linha de frente.
Fatos como esse, dentre muitos outros, bem dimensionam o seu talento militar e político, somados à sua brawral
Filho e neto de militares, cadete aos _cinco anos de idade, tenente aos dezoito_ anos incompletos, teve o seu Qatismo de fogo na Bahia, onde precocemente se destacou.
Era o inicio de uma vida atribulada em favor da Pátria e
assim se manteve atê o fi"nal de sua precío.S:a existência.
Como estamos homenageando o milltar bravo, o cidadão exemplar, o poHtico que esgrimia dentro dos "sãos
prlrlCfpios da mora! e da razão", aqui vale repetir o que a
seu respeito escrevera Affonso de Carvalho, quando Caxias exercitava o mandato de Senador:
"Seus discursos são sóbrios, maciços e, geralmente, em forma de respostas. O senador·niilitar
não ataca. Defende-se. E em defesa do seu nome e
da sua autoridade de chefe _militar, quando sobe à
tribuna, cedendo a interpelações e provocações dos
seus adversáriOS, não há resístir à torrente esmagadora das rép-licas. Tudo em verdadeira ordem mili-- tar. E uma ofensiva-compacta di argumentos, !Jlas
em linguagem serena, parlamentar, à justa, e em
cujo estilo podem ser sentidos os lamentos do_ leão
ofendido, mas jamais as imprecações da prepotência
ou do despeito."
E prosseguindo a análise, seu biógrafo ·acrescenta:

~-

"Seu magistral discurso de 15 de julho de 1870 é,
nesse sentido, uma obra de verdadeiro parlamentar.
Âs-vezes, prefere, à réplica em gfande estilo, o flore-
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tear da ironia. No meio de tantas raposas políticas
do velho Senado, é tarefa arriscada para um general ... Mas Caxias sai-se às maravilhas."

E o administrador? Quando tenente-general [oi pela
primeira vei Ministro da Guerra no Gabinete do Marquês dÕ Paraná, em 1855, e com a sua acuidade, proporcionou Uf!l?_administração ímpar, corrigindo anomalias
_e introduzindo métodos adequados ao sjstema brasileiro,
pondo à margem os usados pela infantaria, cavalaria e
ax-tWharia, tendo--ordenado -

•·o

estudo da tática elementãr das irés armas usadas no Exército português", enquanto se não organiza uma tática elementar privativamente nossa, em
harmonia com as circunstância1. peculiares ao nosso
exército, e com a n·atureza de nossas guerras."
Era .o desejo de nacionalizar buscando sistema próprio.
A esse respeito, registra Affonso Carvalho que

"Já naquela época; o grande general sentia a inconveniência de serem servilmente aplicados no
nosso-Exército processos de marca estnmgeira, sem
serem observadas as características da nossa terra e
da nossa gente, os imperativos do nosso temperamento e das nossas tradições."
Admirável brasileiro que à Pátria tudo deu e nada pediu, por isso é com a mais profUnda alegria que revercn~
ciamos esse eminente patrício, soldado e estadista, que
personificou o Brasil, servindo-o com filial devoção,
mantendo~o firme e intocável, tornando-se credor do reconheCimento das gerações de Õntem, de hoje e das futu~
ras, glorificado e perenizado como parte integrante do
próprio corpo da nacionalidade, como é o Exército, que
soube engrandecer e honrar, ao lado das demais Forças
representadas pela Marinha e Aeronáutica!
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESlD~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR.. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estivesse eu na Sabia, hoje, estaria fazendo uma -visit:;t
à Menininha do Gantois, porque esta semana, Sr. Presidente, _é marcadamente difícil na história política do
País.
- Há sete anos, num desastre de automóvel, falecia Jusce_[ino K ubitschek. E todos nós ainda temos nos olhos
aquela manifestação de solidariedade com que o povo de
Brasília recebeu s_eu construtor. Foi uma dor generalizada da família brasileira. Aquele homem, que havia construído a capital e que vivera dias de amargura ausente da
terra natal, vigiado e~ paris, encerrava sua passagem
por este ttlY!!dO.
Ma~ não é só, Sr. Presidente. Esta é uma semana cheia
de interrogações. Há 29 anos, o Presidente Getúlio Vargas findava tragicamente sua vida e deixava às gerações
futur:as o leg:ado do seu_ testamento e, safa do Catete nos
braços do povo, quando, na véspera, quase todos acredi- tavam que a opinião pública contra ele se voltava. _
Para marcar o dia 24 de agosto, dois acontecimentos
da vida parlamentar devem ser referidos no momento. O
primeiro é- o discurso _que o Presidente do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, o ilustre Deputado
Ulysses Guimarães, (jevetá pronunciar na tarde de 24, na
Câmara, depois de longos anos de ausência daquela tribuna, e,_ pelo que no_tic_iam os jornais, abrindo perspectivas para um entendimento que se faz indispensável nesta
hora ingrata da NaÇão. Q segundo para alegria nossa, a
ComiSSão Especial do Senado Federal, que solicitei e
presido, deverá conhecer, naquela tarde do dia 24, o parecer do Relator Murilo Badaró, dando nova redação à
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Lei de Segurança Nacional, de modo a escolmá-1a _dos__
excessos que caracterizam os documentos_dítato_riais.,
No dia 25, Sr. Presidente, ao lado das comemorações
cívicas ao Dia do Soldado, todos recordaremos o gesto
inesperado do Presidente Jânio Quadros, a surpresa que
causou, em toda a Nação, a renúncía de quem, até então,
conquistara o maior número de votos populares neste
País e que, por coincidência, foi o último Presidente eleito díretamente pelo povo.
No dia 26, nesta semana de angústias, temerariamente, o Presidente Figueiredo reassume o poder. Se pudesse
dar um conselho a Sua Excelência, e_u sugeriria Cji.Je-diiViria fazê-lo em setembro, que deixasse passar as águas re..
voltas, as temspestades que, na História Política dos últimos anos, marcam este final de agosto. Ao retomar o poder, a 26 de agosto, Sua Excelência encontrará um País
ainda mais sofrido do que-aquele que ele deixou, antes de
viajar para Cleveland. Um país com menor dose de esperança, um pafs que busca identificar os responsáveis pela
hora e pelas conseqüências do desastre econômico que
todos conhecem. Acredito que melhor fora se o Presidente João Fígueiredo esperasse um pouco, se emPossasse em setembro, que ê o mês da primavera, um mês mais
ameno, sem as asgruras, sem as tristezas que marcam,
em nossa História Política, este fim de agosto.
Sr. Presidente, finalmente, 27 de agosto. Poucos se
lembram que no dia 27 de agosto do ano de 1961 nasceu,
no Congresso Nacional, a tentativa de se instaurar o regime parlamentarista, não com o rigor que lhe desejavam os verdadeiros parlamentaristas, entre os quais Sem:..
pre· me incluí e de que era o grande Líder o eminente
Raul Pilla, mas de acordo com as circunstâncias que o
momento possibilitava. Recordo-me que ao tornar a iniciativa de dar uma solução política para o problema
politico que então se desdobrava e antes mesmo que no
Sul houvesse surgido a dissidência arniãda,-eu-saf de um
almoço com o então Deputado Edgar Pereira e fui à procura do Presidente do PSD, o eminente Senador Amaral
Peixoto. Disse--lhe que o remédio era a aprovação da
emenda parlamentarista que estava no Congresso nacional à espera de andamento. Respondeu-me S. Ex•- que
talv~z não recorde o fato- que não só CstaV<lde acordo
com a solução política mas que,-pouc_o depois, ali deveria chegar o Deputado Herbert Levy, Presidente da
UDN.
Enquanto isso, eu saí à procura do Deputado Santiago
Dantas, Líder do PTB e procurei falar-lhe em segredo, o
que foi impossíve[ pOrque, embora ele me levasse para
um dos quartos do seu apartamento, a curiosidade da
então jovem, e ainda hoje jovein; I vete Vargas não C)' permitiu e ela nos acompanhou. Assim, eu lhe expus o meu
pensamento, encontrando, de logo, o assentimento daquele eminente homem público.
Dali eu saí e fui aO- Palácio do Planalto para dizer ao
Deputado Ranierí Mazzili que eu ia tentai uinã-Solução
através do parlamentarismo.
Aquele tempo, os militares já haviam publicado manifesto declarando a impossibilidade da posse do VicePresidente, então na-Asia. Mas eu disse a Sua Excelência: um político tem Cfue buscar solução política para os
problemas políticos. Dali saí para a Câmara dos Deputados onde conversei com Raul Pilla. Mas não bastavam
os parlamentaristas. Havia os presidencialistas enrangés,
de que era Líder o saudoso Deputado paranaense, depois governador, Munhões da Rocha, já que era prCCiSo
2/3 para aprovar a emenda parlamentarista.
Reunimo-nos à noite, e esboçamos, com a presença de
Munhões da Rocha, o primeiro texto da emenda parlamentarista. Foi dific11, primeiro porqUe era neceSsáriO
modificar a ConstituiçãO para· permitir uma emenda, a
Emenda Constitucioilal. Mas ai teve o Senado um papel
da maior relevância, constituindo uma Comíssão Mista.
Foi seU presidente Jeferson de Aguiar e relator Oliveira
Brito. GraçaS ·a essa colijUgação de esforços, a emenda

pode ser redigida naquela noite nos seus traços iniciais.
No- dia seguinte, nõ apartamento de Nestor Duarteaquele grande e generoso espfrito que era Nestor Duarte,
que dizia, jocosamente, que homem civilizado nãu sai de
casa pela manhã -nós nos reunimos e ali começamos a
elaborar o texto defiríitivo ou _quas_e definitiv_o._E_sta.vam
presentes Santhiago Dantas, Nestor Duarte e apareceram, para colaborar, e colaboraram realmente, Luiz Viana e Guilhermino de Oliveira. Esse tex.to, para o qÚal
trouxe tambêm a sua valiOsa contribuição, vindo do Rio
de Janeiro, onde se encontrava, Afonso Adnos, esse texto tinha que se redigido e mimeografado para ser distri~
buído à assembléia permanente em que se convertera o
Congresso Nacional. Era presidente do Senado Moura
Andrade e da Câmara, com a ausência de Mazzíli, Sérgio
Magalhães.
Lembro-me de que, afinal, com os resultados colhidos,
naquela oportunidade, reunimo-nos, Afonso Arinos e
eu, no 259 andar do prédio da Câmara dos Deputados,
onde funcionava a sede do PSD. Antes, porém, ainda na
casa de Nestor Duarte fomos chamados ao telefone por
João Goulart, JIUe já se encontrava em Paris, procurando saber a extensão e os termos gerais- da providência
que se ia tomando; primeirO falou com Santhiago Dantas, depois chamou ao telefone Afonso Arinos e, afinal, a
mim, para dizer que confiava na solução que estávamos
tentando. Mas- há sempe um mas- quando concluíamos o trabalho datilográfico do que seria a erilenda final,
faltou energia. Afonso Arinos não se aventurou a descer
os 25 andares, e o Presidente da Câmã.ra continuava convocando nossa presença,.porque a solicitação e os apelos
eram generalizados. Tive que descer os 25 andares a pé,
quase correndo com os originais mal datilografados,
apressadamente datilografados para que fossem mimeografados. Nesse momento, nós, os membros da Comís-são Especial - e quero referir-me, neste ponto, a um fato. Eu não integrava inicialmente a Comissão Especial, e
ali ocupei a vaga de Martins Rodrigues, nomeado Ministro da Justiça. E, graças àquele nobre espírito, àquele valoroso homem simples, dedicado, traba"Ihador, eficie"nte,
que foi Leite Neto, fuf indicado para a Comissão e consegui ser o Relator da matéria. Mas, neste momento, tivemos uma supresa: quando já estava tudo pronto, um
grupo de Deputados surgiu com uma reivindicação: não
aprovaria a emenda sem que se incluísse referência ao
plebiscito. Minha resposta foi a seguinte: eu não r"edijo
este artigo, outro que o faça. E como era indispensável
aprovar, por dois terços a emenda, foi pl'eciso transigir.
Outros redigiram a -emeilda, cujo original ofereci à coleção de Hélio Silva.
Mas, senti que, naquele momento, estava em jogo, não
a permanência do sistema parlamentar, mas a própria estabilidade do Governo que se iniciava.
Nesse íterim, Tancredo NeYes partia para Montevideu, para ondejá se deslocara João Goulart. E eu, que deveria segtJir no mesmO avião que partia de Brasília e
encontrar~ me com o atual governador mineiro, fui PI-atícamente seqiiestrado no Palácio do Planalto para não
viajar, porque era preciso que ficasse alguêm para dar
andamento à proposição, enquanto já os acontecimentoS
no Rio Grande do Sul tomavam vuJto.
Afinal, somente de madrugada fui libertado. O ayifto
já partira e o ex-Deputado Tancredo Neve.s, ex-Ministro,
já havia tomado no Rio de Janeiro o caminho de Montevidéu.

O Sr~ Lenoir Vargas- Aí, o Senador Amaral Peixoto
_pÕde contar a V. Ex• o restante.
O Sr. Amaral Peixoto-- V. Ex• me permite um apirte?
O SR. NELSON CARNEIRO - oC:om muita hOnra.
O Sr.-Amaral Peixoto- Nobre Senador., o episódio a
que V. Ex• se refere deve ser recordadÕ !los dias d.e hojC.
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Os qUe não viveram aquela época de angústia que nós vivemos_ neste plenário e no plenário da Câmara dos Deputados, precisam conhecer o que se passou. Nós estávamos na iminência da guerra civil, tudo conspirava contra
o mundo político, os dois pã.rtidos fortes se_digladiavam,
o PSD e a UDN. Tudo parecia fazer crer que o entendimento não fosSe obtido, e disso iam-se prevalecer aqueles que queriam, já naquela época, instaurar neste País o
regime de exc~ssão. Felízmente, estava na presidência da
União Democrática Nacional, o Deputado Herbert Levy, eu me ·achava na presidência do Partido Social DemocráticO. Atê -àquele morrienlo nos olhávamos Com
uma- deSCõnfl"ança natura-l, eram oS doís ffiaiores Partidos, aqueles que mais tinham por que lutar, pois mais tinham ci que perder. Entretanto, tivemos a ventura de
compreender a situação. Entendemo-nos a tal ponto,
que o Deputado Herbert Levy foi-me buscar na Câmara,
para assistir a uma reunião- secreta dos Senadores da
UDN. Tive constrangimento, mas compareci e falei
francamente. Os episódios subseqüentes foram perfeitamente delineados pelo ilustre Senador que ocupa a tribuna, que tanto cooperou naquela época, com a sua intetigêncÍit, com a sua sabedoria, para alcançarmos o resultado que conseguimos. Não sei se o momento em que vivemos é muito diferente daquele, mas precisamos ter compreensão, precisamos examinar. antes de tudo, os perigos que nos ameaçam. Daí o meu apelo a todos os Senadores de todos os partidos, para que contribuam um
pouco a fim de que haja um entendimento neste País~
que é o único meio que temos de salvar a democracia no
Brasil.
O Si. Marc'ondes GaCielbil aparte?

V. Ex• me permite um

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço o depoimento do _eminente Senador Amaral Peixoto; sem cuja
ajuda e_ compreensão não se teria tornado realidade
aquela tentativa de resofver o problema político que angustiava a Nação.
Com muita honra, nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Nelson
Carneiro, V. Ex• iniciou o seu discurso relembrilndo uina
sucessão de crises e de situações ominosas: de sorte a caracterizar o mês de agosto como uma espécie de calcanhar de Aquiles da História Política brasileira. Vem de
longe, vem de Shakespeare uma advertência de que, a
cu{pa pelos nossos azares, não está. nas estrelas, mas na
natur.eza dos homens. De qualquer forma, eu já estava
começando a assustar-me com o seu discurso e a contar
nos dedos os dias que faltam para o mês termínar. Felizmente, V. Ex• mesmo é quem exorcizou esses riscos e Cs,ses perigqs a que estamos expostos, com o anúncio de,
pelo menos, três perspectivas radiosas. Primeiro, a de
que o Se;nador Murilo Badaró apresentará o seu parecer,
modificnndo a Lei de Segurança Nacional; isso é um
dado e:jtremamente impor!ante e alvissareiro e aguardado codl ansiedade pela :"l"ação brasileira. Segundo: V.
Ex• disse que o Presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, falará no dia 24, e falará num tom de concórdia,
numa proposta de conciliação e entendimento pela supe-.ração da crise. Por último, V. Ex• anuncia para o dia 26 a
posse.do Presidente João Baptista de Oliveira FigueireEx•, poi-quecom Sua Excelência
do, POsso afirmar-a
privei, que o Pi:ciióente da República está disposto a assumir e enfrentar a crise com todo o vigor, com todo o
entusiasmo e com todo o patriotismo que demol1strou ao
longo de toda :l primeira fase do seu mandato. Agora, finalmente, nobre Senador ~elson Carneiro, V. Ex• abre a
perspectiva maior, quando estabelece uma ;::rença na engenhosidade do Congrez5o Nacional, na capacidade de
criar, na capacidade de urdir soluções para os problemas
mais clificeis que a conJuntura de agosto nos tem propi·
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ciado. V. Ex• relembrou, no que foi acompanhado pelo
Senador Amaral Peixoto, a capacidade do Congresso
Nacional em encontrar soluções para os problemas por
mais adversos que eles se ofereçam. E, aí sim, seria bom
também V. Ex• fazer um levantamento histórico e ver
como o Congresso se comportou em situações iguais ou
piores do que essa. Seria interessante V. Ex• remontar ao
Ato Adicioiial de 1834, seria interessante V. Ex• relembrar o momento em que o Congresso Nacional en-

oont.rou solu_çào para a crise da Maioridade, em 1840; seria interessante V. Ex' relembrar como este Congresso
Nacional encontrou soluções para os graves conflitos internos que ameaçavam a estabilidade do País ao tempo
do Gabinete Paraná; seria interessante V. Ex• relembrar
a solução que o' Congresso encontrou, nos albores da
República, quando do impasse criado pelo Marechal
Deodoro da Fonseca com a posse de Floriano Peixoto, e
seria interessante, por fim, V. Ex• debulhar de que maneira o Congresso- como vem fazendo com brilhantismo - encontrou a solução do parlamentarismo. Essa
crença, essa confiança de que este Congresso tem sempre
luzes, tradição, para encontrar safda, isso nos dá, nobre
Senador, uma tranqUilidade, uma segurança, também,
com relação a esses dias de agosto e com relação às perspectivas deste País. Só desejo, Sem querer prejudicar a
·formosura do seu discurso, só desejo dizer que, lamentavelmente, a experiência parlamentarista falhou, porque
as virtudes do parlamentarismo não foram Usadas. A virtude do parlamentarismo é exatamente a sua "flexibilidade, a capacidade de compor soluções ecléticas, de se
montar, através de um gabinete de participação pluralista, soluções para a crise. Essa proposta foi feita por
Santhiago Dantas, V. Ex• sabe muito bem. Naquele tempo, lembrado aqui, com muita propriedade, pelo Senador Amaral Peixoto, eram tempos diflceis na área económica, política e social. E Santhiago propôs o quê? Um
gabinete de coalisão para enfrentar a crise. Seu discurso
memorável foi aplaudido de pé pelo Congresso NacionaL Lamentavelmente, estranhamente, curiosamente,
depois de aplaudido, Santhiago foi fragõrosamente derrotado. Com a derrota, estava morta a conciliação, estava morto o gabinete eclético, estava morto o parlamentarismo e estava aberto o caminho para o autoritarismo
que, duranle quase 20 anos, tivemos que viver.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a contribuição histórica que V. Ex• traz, mas eu me referia apenas aos últimos dias de agostO e ás acontecimentos todOs
a que V. Ex• refere, que são a história grandiosa da vida
pública brasileira, da vida parlamentar, não aconteceram nos últimos dias de agosto. E eu apenas, como bom
baiano, pediria a bênção de -M-ãe Menininha para viver
essa semana difícil, a semana final de agosto.
Mas eu queria concluir, dizendo que realmente essa
solução edética foi dada no primeiro momento. No primeiro instan-te, o gabinete esciOfllíclO-ror um gabinete
com posto de todos os partidos, sendo que até o então
modesto Partido Democrata CristãO teve-representaçãO
na pessoa do Deputado Franco Montara, como titular
da Pasta do Trabalho. Mas, o que desejo acentuar ê que
foi preciso fazer o Parlamentarismo como foi feito; na~
queles poucos dias, na angústia daquela luta, com todos
os defeitos que afinal influíram no seu desaparecimento.
Não era possível fazer o parlamentarismo que Raul Pilla
e eu desejávamos e foi isso mesmo que Raul Pilla, ao votar favoravelmente, declarou. Não era aquele o parlamentarismo do seu sonho. Primeiro, o projeto permitia
que fizesse parte d_o Gabinete quem não fosse parlamentar. Era preciso atender às situações do momento. Segundo, ele não permitia a dissolução do Parlamento pelo
Chefe do 'Governo, quê ê uma das características do Parlamentarismo.
Mas o erro de João Goulart, ao tomar posse, no dia 7
ou 8 de setembro, foi destacar, pela primeira vez, o plebiscito. Combati o quanto pude o plebiscito. Cheguei a
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oferecer, em colaboração com Nestor Duarte, projeto de
revisão do texto aprovado pelo Congresso, naqueles dias
tempestuosos de agosto. Mas, era uma obstinação governamental o Presidencialismo; o PreSidencialismo era
todo poder e foi talvez por ter todo poder que ocorreu o
31 de março_~ __
O episódio que V. Ex~ recorda de Santhiago Dantas
merece uma explicação: Santhiago Dantas havia antes
renunciado ao mandato de Deputado, para presidir a
Representação do Brasil junto ã. ONU, quando houve a
sua indicação pará Primeiro Ministro. E, ao invés de
procurar -os Partidos, Santhiago Dantas entendera que
melhor fora procurar individualmente os parlamentares.
Le_m_b(.o-me que, dias depois, antes da votaçã-o_ do
Congresso. ele foi ao Rio e deu uma entrevista pela televisão, em que divulgava seu programa e, principalmente,
fixava a sua posição em defesa dos trabalhadores.
Fui a sua residência, era uma festa, todos saudavam
o resulta_do da apresentação. E alguns, estão, ainda hoj_e,
no Parlamento. Entrei e ele me perguntou: que tal, gostou? E eu disse:. '"Ouvi e não goStei''. E, com surpresa, ele
convocou aqueles colegas que ali estavam, para saber as
razões da minha reprovação._ E eu lhe disse: "Há uma
coiSa que o Sr. João Goulart não abre mão, ê a de ser o
líder dos trabalhadores, _e você reivindicou esta posição.
Você está derrotado"~ E, realmente, o erro de Santhiago
Dan tas foi, primeiro, ter procurado, individualmente, os
parlamentares, em vez de procurar os Partidos; segundo,
ter aCreditado que podia ser o líder dos trabalhadores.
O Sr. Amaral Peixoto -

Permite V. Ex• um aparte?

-O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não, com muitã.
honra.
O Sr. Amaral Peixoto - Não quero entrar no discurso
de V. Ex•, mas os fatos estão me levando a isso.
O SR. NELSON -CARNEIRO- V, Ex• foi contemporâneo-, -participou dos fatos.
O Sr. Amarai Peixoto- Sobre o Ministro Santhiago
Dantas, quero dizer que ele não era meu amigo dileto,
mas mantinha com ele relações as mais cordiais. Fui o
primeiro a ser procurado por ele, que me declarou o seguinte, inícianáó _a conversa~. "Já tenho o apoio de sua
Bancada. Estou lhe fazendo uma visita de cortesia".
Diante disso, eu iião tinha mais nada a fazer,. "Então, a
sorte foi entregue, você já tem o apoio do~ meuS-correligionários, não precisa mais do meu". E ele foi derrotado.
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex• encontrará
nos Anais da Câmara um curio-so discurso que pronun- ..
- Ciei"iililã.o. ~ra pouco depois de o Congresso ter negado a
aprovação ao nome de Santhiago Dantas. Lembrei todas
aquelas palavras de elogio com que todos os Deputados,
ou quase todos, haviam aplaudido, p_oucos dias antes, a
escolha de Santhiago Dantas para presidir a Delegação
do Brasil na ONU. E aqueles que o haviam exaltado,
acabaram votaildo contra ele.
O Sr. Marcondes Gadelba- Uma situação estranha,
nobre Senador Nelson Carneiro, pojque, pela prirrieira ·
vez, a UDN e o PSD, se uniram contra a conciliação.
O SR. NELSON CARNEIRO ~Esses fatos aconteceram fora do mês de agosto. E quero me referir- apenas
a essa última semana de agosto. E só fui até af pela provocilção amável de V._Ex•, Sem que isso desffiC:reça,-de
qualquer forma, o grande apreço, a grande admiração, e
amizade que me uniram, até a morte à figura de Santhiago Dan~as, sem dúvida, uma das mais altas expressões da
inteligência; da cultura do Brasil neste Século.
Sr. Presiderite, estas considerações, que se alongaram
mais do que eu esperava, têm apenas um objetivo:
lembrar que nas horas de tempestade a questão não ê
mudar de tripulação; nas horas de tempestade é preciso
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reunir os marinheiros que sejam capazes de fazer navegar o barco da Nação, (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em rápidas palavras, desejo formular um apelo às pess-oas que, no curso do meu pronunciamento, nomearei.
Esclareço, antes, que o meu apelo é simples, é um apelo
que não ê dirigido à clarividência de ninguém, que não é
dirigido à inteligência· privilegiada de funcionários públicos; também é um apelo que não é dirigido aos sentimentos de patriotismo de quem quer que seja.
Volto a repetir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um
apelo simples, é um apelo dirigido ao bom senso.
To dos sabem, mesmo porque há um queixume geral,
que o princípio federativo atualmente é quase um mito.
Se,ndo assim, isto, em outras palavras, significa que os
Estados _e os municípios vivem a braços com terríveis
problemas, exatamente na falta de recur.s_os indispensáveis ao atendimento das suas necessidades primárias.
Sabem todos, por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Se.qadores, que, para atender_ a determinadas carências,
sobretudo nas áreas dos Estados e dos municípios, o Governo Federal autoriza a elaboração de convênios, principalmente na área da Educação, de tal sorte que recursos são transfetidos diretamente aos Estados e aos municfp1os para aterider às múltiplas necessidades educacionais.
"DeStaco, dentre õs auX(tios e as subvenções di[igidas
aos Estados e aos municípios, aquelas que são feitas coni
as pequenas prefeituras, com os pequerios municípios,
- que são a grande maioria dos_ municípios brasileiros.
Pois bem, Sr. Presidente. Srs. Senadores, cada muriicípio que deseje obter recursos para a construção de escolas, no interior dos respectivos territórios, tem que obedecer a uma burocracia imensa; burocracia que não pôde
ser ainda suficientemente enfrentllPa pelo Ministro Hélio
Beltrão, e que c:o'qsiste em resmas de 'pápeis, plantas e dados relativos às administrações passadas e à atual.
Completada essa via crucis, inclusiv~pom a outorga
de uma prt:tcuração a um dos membros di-representação
federal, para acompanhar o processo junto aos Ministéiíos; eiS Que, há poucos dias, Si-. Presidente eSrs. Senadores, exatamente no dia 15 de julho, próximo pretérito,
foi baixada uma Instrução Normativa SECINfSEPLANfPR n~' 004, que expede, como o próprio nolne indica;
"Instrução Normativa com a finalidade de disci·
plinar os procedimentos de concessão, liberação de
recursos e prestação de contas de subvenções sociais
e auxílios financeiros."
Até aí tudo bem. Já era assim. Os Ministérios já exi·
giam que a sitUaÇão dos municfpios estivesse reg"ular,
para efeito de concessão e de liberação de recursos, mas
a-SECTN/SEPLAN entendeu de repetir essas instruções
nortii.ativas, e "elas aqui estão traduzidas em três itens:
"I -Da Concessão dos Recursos
2. __ Somente serãO -beneficiadas cÕm subvenções
. ou auxili~ fir1:anceiro as entidades que visem a promover:
a) a educação_e o desenvolvimentO da cultura;
b) a defesa da saúde e a assistência médico;.
social; e
c) o ·amparo sõcial d-a coletividade.
3. _Não se concederá subvenção ou auxilio financeiro a instituição que:
a) vise à distribuição de lucros ou dividendos a
seus participantes;
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b} constitua patriinônio

ae pessoa ou de socieda~

de sem carãter filantrópico;

·

c) não tenha sido fundada ou organizada regularmente até 31 de dezembro do ano anterior ao da
lei orçamentária;d) não tenha pedido registro ao Conselho Nacional do Serviço Social (CNSS) ou cujo ·registro tenha
sido negado em definitivo, exceção feita àS entídades do Poder Público; e
e) não tenha prestado contas de subvenção. ou
auxílio financeiro a:riferiormente recebido •.
7. As prestações de contas de subyenções ou
auxHios financeiros deverão ser apresentadas ao órgão ou entidade concedendo até 60 (sessenta) dias
após a aplicaÇão dos recursos, para fins de aprovação e integração à tomada de contas do ordenador de despesa."
·
E outros itens, Sr. PreSídeil.te e·srs. Senãdores, que me
dispenso de ler. Mas, até aqui, o Que se pOde diiei'da-íns-trução normativa é -que ela repete o óbvio; ela diz aquilo
que sempre foi observado e que sempre foi cumprido pelos diferentes Ministérios._ Um papel a mais, uma-ordem
a mais de quem está desejoso de dar ordens ê explicável,
é humano.
Sr. Presidente e Srs: Senadores, não é explicável e muito menos humano é que face as determinações do -paSsado, repetidas pela Instrução Normativa SECIN/SEPLAN nt~ 004, de 15 de julho de 1983, áreas do Governo
estejam entendendo, Pl!ra que uma prefeitura assine um
convênio e obtenha a liberação de recursos há necessidade de uma certidão negativa de todos os Miilistérios deste Pais. Infelizmente iSsO é O que está ocorreiidi:).
Um municípío- do Piauf, do eXtremo sul do Piauí, um
município pequenino, quê]ãinaTs-firmou um convênio
com o Governo Federal, preciSa fazer prova de que não
deve ao MinistériO da Marinha, de que não deve ao Ministério do E"XérdiO, de q"ue não deVe iô-Ministéríõ~da
Aeronâufica Para-pOder firmar Um convênio que visa a
construção, quase sempre, de uma unidade escolar com
uma sala de aula, no valor de 2 milhões e 500 mil cruzeiros.
Infelizmente, Si. PreSidente Srs. senadores, -ess8. é a
interpretaÇão que alguns burocratas, que alguns técnicos
estão_ dando à instrução normativa n"' 004, de 15 de julho
de 1983.
Daí porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto arepetir: o meu apelo não é à clarividência, o meu apelo não
é ao patrioti.smri,-:-o-meu apelo não é dirigido à inteligência, o meu apf:lo,-sr:-Presidente, em nome, pelo mCn-os,
dos' pequenos municfpios do Piauí, é dirigido ao bOm
senso de determinados funcionárioS" -da AdministraÇão
Pública Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Leno_ir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, por cessão
do nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. MARCELO MIRANDA (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos de importância para o meu Estado,
para a minha cidade de Campo Grande me trazem, hoje,
à tribuna do Senado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Há três anos, em frente ao Clube Noroeste em Campo
Grande, um policial federal friamente assassinou Américo, meu conhecido, funcionário c;la Prefeitura Municipal.
Transcorreu o tempo necessário, o policial federal Vanildo Martins Costa fóf a-Jui'í, fUilCiOnãndo em sua defesa
um grande causídico. Resultado do Juri 7XO,Iivre, ainda
policial federal, armado, com revólver da corporação,
adquirido com o dinheiro do povo, possivelmente se
convenceu da sua inocência no bárbaro crime que come-

tera. Então! Errado, frio, assassino, marginal era o
Américo? Não, homem trabalhador, topógrafo na prefeitura- de Campo Grande é que se foi.
No dia 14 próximo passado a- cidade acorda com a
triste e revOltimte -notícia da morte a tii-os do emlnente,
respeitado e amigo, Médico José Gilberto Abuhassan de
pouco mais de 36 anos e da senhora Maria Clotilde 26
anos.
A cidade triste, perplexa, o povo revoltado, vendo seu
filho abatido a tiros pelas mãos crimfnosaS do já criminoso agente da PolíCia Federal, clama por justiça.
E a associação médica, o Conselho Regional e o Sindicato de Mato Grosso do Sul, além da UNIMED que
afirmam; "A impunidade está gerando revolta em todos
os segmentos da nossa sociedade", pedindo providências
ao Ministro da Justiça a quem a Polícia Federal está subordinada.
E a seguinte a íntegra da carta-aberta dos médicos de
Mato Grosso do Sul, divulgada em 19-8-83:

.. A-_ comunidade médica do Estado de Mato
Grosso do Sul, vem manifestar o seu- mais veemerite
protesto, o seu mais ascendrado repúdio, pelo bárbaro assassinato do médico Dr. José Gilberto
Abuhassan e da Sr• Maria Clotilde, perpetrado por
um pistoleiro da Políticia Federal, VanHdo Martins
Costa, aquele mesmo que há poucos meses foi julgado pOr ter matado uma pessoa, em frente ao Clube
Noroeste desta Capital.
A impunidade estã gerando revolta em todos os
segmentos da nossa sociedade. A impunidade institucionalizada está a exigir imediatamente, uma
reação, essa reação pede providências. E providências, estamos a requerer do ExmY Sr. Ministro da
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, Chefe Supremo da
Polícia Federal, exgindo que esse bárbaro e nefasto
acontecimento que enlutou o nosso Estado, não tique nos escaminhos dos privilégios e das contemporizações, pelo fato de o criminoso Pertencer à gloriosa corporação da Polícia Federal. Se isto acontecer, mudar-se-á a história dessa entidade.
O .criminoso" é reincidente específico: matou três
inocentes desarmados, com a arma que lhe fornece a
Polícia Federal, que as adquire com o imposto pago
pelos mortos.
Esse desprezo e esse desrespeito pelos Direitos do
Homem, resultaram nos a tos bárbaros que ultrajaram a consciência da classe médica do nosso Esta_do. Vivemos num mundo em que o homem adquiriu
o direito sacrossanto de gozar aliberdade. Liberda- de de entrar em qualquer recinto acompanhado de
sua família sem receber um traiçáeirO tiro. Adquirimos__o .direito de viver sem tethor de nosSas autoridades especialmente da nossa Polícia de elite. Agora
estamos todos apavorados. Não sabemos se corremos para a PoHcia ou .. da Polícia, uma vez que nela
ingressam aqueles que deveriam ser ca-çados por ela.
Exigimos justiça por essas duas criaturas- que
foram ·abatidas como se (assem animais selvagens.
Não nos esqueçamos que é essencial que os Direitos
do Homem sejam protegidos pelo império da Lei,
para que esse homem não seJa compelido" comõ último recurso, à rebetião, a revolta contra a tirania e a
opressão.
A ninguém é dado ignorar que neste País todos
são iguais perante as leis, que a Constituição Federal proíbe qualquer espécie de privilégios.
Sr. MiniStro, não suportaremos conviver Com
privilegiados nesta hora tão difícil para as nossas
famílias.
Essa violência fOi uma chicotada no rosto de
Campo Grande, desferida por um "falso" agente da
Polícia Federal. Está a eXigir uma reparação, uma
legítima defesa. Nossa sociedade está revoltada.
- -Esse críirie foi insuportável."
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Neste momento de tristeza e revolta, associo o meu pesar io povo de Campo Grande pela morte deste amigo,
médico dedicado, José Gilberto Abuhassan e da Sr' Maria Clotilde aos pais, esposa, irmãos e filhos, fazemos um
apelo da Tribuna do Senado Federal, para que o Exm'
Sr. Ministro- da Justiça Ibrahim Abi-Ackel determine
seja apurado com o rigor necessário, as causas que levaf.am o- criminoso, po-licial, reincidente, a tirar a vida; fríamente, de suas pessoas queridas da sociedade de Campo
Grande.
O Sr. Marcondes Gadelba Marcelo Miranda?

Permita-me, Senador

O SR. MARCELO MIRANDA- Pois não, meu caro
Senador .Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelba- Senador Marcelo Miranda, fique V. Ex• certo de que encontrará ressonância junto as autoridades competentes, a carta dirigida ao Sr.
Ministro da Justiça que implica, de qualquer forma, num
gesto de confiança, numa expectativa positiva com relação à ação daquela autoridade. Eu quero, em nome da
Liderança, lamentar profundamente o episódio e lamentar, sobretudo, que um criminoso reincidente com essas
quattdades a que V. Ex• se referiu, tenha livre curso na
sociedade e possa perpetrar novos crimes. Agora, atente
bem V. Ex~ e_m relação à acusação inicial que faz. O júri
liberou esse homem por sete a zero e não cabe, aí no caso, qualquer acusação à situação do País, qualquer acusação ao Sr. Ministro da Justiça. V. Ex• se insurge, no
caso, perigosamente contra uma das instituições que nós
defendemos ardorosamente e que todos os estudiosos do
Dir"eitci têm defendido, mormente em fases -de crise institucional como a que nós atravessamos, que é a instituição do júri. Se o júri errou, o fez representando a sociedade de Mato Grosso. Certo ou errado, queiramos
que não, aqueles sete que votaram representavam, pelo
menos teoricamente, o pensamento de toda a sociedade,
a não ser que v. Ex' tenha alguma prova em contrário.
O SR. MARCELO MIRANDA- Meu caro Senador,
eu agradeçO em pi'imeiro lugar, as Providências que V.
Ex' atestã. que Serão tomadas, referentes ao crime. No
início, eu disse bem Claramente que o resultado foi de
sete a zero, que ele- foi defendido por um grande causídi~
co, mas que ele não deixou na socidade de Campo Grande, de ser um elemento perigoso, o que veio a demonstrar quando assassina friamente agora, numa casa de diversões de Campo Grande, sem conhecer sequer, sem
travar sequer uma palavra com o médico José Gilberto
-Abuhassan, desferindo-lhe um tiro no peito, de pé, na
horizontal, matando-o imediatamente, e a Maria Clotilde que, primeiro aínda do que o Dr. José Gilberto, recebeu um tiro na boca.
- -- Daí por que eu digo que a permanência dele no seio da
sociedade_é perniciosa, tratando-se de _um elemento perigoso, e não acusa a sociedade de Campo Grande de tê-lo
colocado nessas condições, nem o júri, e nem sequer o
Tribunal de Justiça.

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' um aparte?
-0 SR. MARCELO MiRANDA -

Pois não.

O Sr. José Fragellf- Eu, claro, solidarizo-me com V.
Ex• porque sei que, neste_ momento, representa toda a
população de Campo Grande. A observação feita pelo
-nobre Senador Marcondes Gadelha, sem dúvida, procede. N9s todos, que co~ecemos a instituição do j~ri, de
cuja eliminação eu s~pre fui contrário, pois acho que o
júri, com todos os seus defeitos, deve permanecer, riiãs,
as decisões dos representantes do povo, nesse conselho,
que é o corpo de jurados, sempre tem seus altos e baixos.
Iniciei a minha vida profissional justamente como Promotor da Justiça de Campo Grande, Onde houve um
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caso até semelhante a este. Acusei u_m criminoso que ma-

O SR. MARCELO MIRANDA - Sr. Presidente.
peço que dê continuidade ao meu pronunciamento, agra~
pava uma senhorita. Esse criminoso foi absolvido por
decendo o brilhante aparte do meu colega, companheiro
seis a um. Saiu. Menos de dois anos depois ele assassie amigo José Fragelli, esperando que as providências se~
nou, justamente, o noite dessajur:_ada. De sorte que nós
jam tomadas, desta vez em que o maior árbitro_ é o povo
estamos habituados a esses fatos, mas aí também cabe
de Campo Grande, que assistiu a esse assassinato bárba~
uma censura muito grande à Polícia Federal, que jamais
ro, junt9 da casa de diversão Túnel, em Campo Grande.
deveria ter permitido que esse assasSino voltasse à cidade
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um outro assunto me
de Carnpo Grande para ali trabalhar, exercer as suas
traz à tribuna:
funções. Ele foi para o Rio de Janeiro. Não tenho prova
Recebi, hoje, de Mato Grosso do Sul o pronunciamendos fatos mas, segundo consta, ele é um dos~ que, na Baito do eminente Deputado João Leite Schimidt, exxada Fluminense, nesse intervalo, contribuiu para a
Deputado federal, ex~Seç.retário da Casa Civil do meu
morte de muitas pessoas, para vários o_utros assassina~
- governo, do qualtenh·o a honra de pedir sua transcrição
tos. E a Polícia Federal, que deve tçr a ficl!a dele muito
nos Anais do Senado Federal.
melhor que a sociedade de Campo Grande, jamais deve~
Elaborando num momento importante da vida nacioria ter perni.itido que ele voltasse àquela Cidade. B uma
nal, quando os fatos económicos, pela sua gravidade,
falha muito grande da Polícia Federal, aliá_s, n6s ~onhe
sobrepujam os políticos.
cemos esse perverso espírito de coleguismo e· de compaA concentração de rendas e conseqüente centralização
nheirismo de corporações policiais que dão ensejo a fade poder, permitiram a elaboração de prioridades neste
tos como esse. V. Ex.• conhece e eu também, como goverPaís, que o coloca na situação vexatória que estamos asnador que fomos, e muitas vezes tive oportunidade de
sistindo. Enumerar as obra:;. "prioritárias" e inacabadas,
censurar esse espírito de companheirismo que não deve
responsáveis em grande parte pelo descalabro económi~
existir, maS existe em muitãs corporações, não de todos
co deste pãís seria cansativo; permito-me citar algumas:
os seus membros, mas de muitos deles e algumas vezes
Itaipu, Carãjás, Nucleares, Ferrovia do Aço, dois Medos seus dirigentes. B isso-que-eu condeno. que a Polícia
trós (Rio e São Paulo) e outras tantas.
Federal tenha permitido que esse indivíduo voltasse à
Esta situação talvez da maneira -mais irrespOnsável
mesma cidade onde havia prati~ado um crime bárbaro
·OCOrreu -nas rioSsas piovíncias, nos nossos ·esta"dos; altambém e, como esse, sem neilhuma motivação.
guns rfiais outros menos. f: o que relata o nosso deputado sobre a situação caótica em que está o novo estado de
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador, eu não
Mato Gróss_o do Sul, onde Pedro Pedrossian realizou
conheço esse indivíduo, não conheço a autoridade denuma administração de terra arrasada; para que recarssem
tro da Polícía Federal que o manteve na corporação,
sobre
nós, hoje no governo, os efeitos de sua irresponsa~
agora, V. Ex• cria uma situação extremamente ambígua.
bilidade. Não seria temerário comparar a sua passagem
V. Ex~ acha que as decisões do júri devem ser respeitapelo poder em Mato Grosso do Sul, como o ciclone alidas; o homem foi absOlvido por sete a zero, e V, Ex• gosce, ou com os efeitos tão devastadores quanto as enchentaria que a Polícia Federal derrogasse a decisão do júri e
tes
do sul do país e a seca do nordeste. No ncivó estã.dO
o considerasse criminoso, portanto, indigno de pertencer
de Mato Grosso do Sul a dívida pública atinge a casa dos
à corpo'ração.
- ---dUZen-tos bilhões de cruzeiros, para um orçamento previsto para 1983 no valor de cento e ~inqüenta bilhões de
O Sr. José Fragelli- Não, V. Ex.• agora está usando
cruzeiros.
de um sofisma; perdoe-me, mas é muito diferente. Estou
-Ele sabia das -dificuldades financeiras do estado e, no
dizendo que o júri tem altos e baixos e que, apesar disso,
seu governo, o pagamento atrasado do funcionalismo
sou pela manutenção do júri, apesar dos seus defeitos,
era o maior indíciO dessas dificuldades e, ainda assim,
pelas razões muito conhecidas. Agora, o que eu condeno
propôs à assembléia legislativa um aumento de 97% para
. é uma corporação que é organizada, tem uma direção, e
o pessoal, a partir de março de 1983, coisa que jamais fez
essa corporação, como é a Polícia Federal, permita que
nos
anos anteriores, quando cabia ao seu governo a resum indivíduo volte para o me~o local, para a mesma ciponsabilidade do pagamento dessas despesas; ele sustou
dade, e exerça as mesmas funções. Isso não tem nada a
o pedido de empréstimo feito _ao FAS, através da Caixa
ver com a decisão dojúri, a sociedade de Cãmpo Gran~
Econôniica Federal, na ordem de quatro bilhões de crude, através dos jurados, errou, mas a Polfcia Federal
zeiros, destinado à construção e recuperação de escolas,
também errou e errou mais: porque ela tem funções es~
alegando
que esse investimento seria feito à conta de repecíficas, ela devia meditar muito bem no que poderia
cursos estaduais; ele admitiu, com fins puramente eleitoacontecer com a volta de um criminoso cQIDo esse e
reiros uma gama de servidores, desnecessários aos sersobre o qual, segundo se sabe, pesem outras acusações,
viços do estado, mais importantes pãra o seu objetivo
pois deve ter a ficha desse homem e, assim mesmo permique era de elevar o valor mensal da folha, além do acréstiu sua volta para a mesma cidade de Campo Grande.
cimo dos 97%; ele renovou operações- di crédito por anNão há situação ambígua alguma.
tecipação de receita no valor de Cri 5.806.070.903,00
(cinco bilhões, oitocentos e seis milhões, setenta mil e no~
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador José Fravencentos cruzeiros) deixando para o seu sucessor, a resgelli, V. Ex.• me perdoe, mas V. Ex• está se arrogando de
ponsabilidade de seu pagamento que ascende a Cri
um conhecimento da verdade, acima do júri e acima da
7:420.716.834,00 (sête bilhões, quatrocentos e vinte miPolícia Federal. Se o júri absolveu esse homem, V. Ex•
- lhões, setecentos e dezesseis mil e oitocentos e trinta e
queria que a Polícia Federal o punisse, eliminando-o de
quatro cruzeiros). E, Sr. Presidente e ilustres Srs. Senasua corporação? Era uma forma de derrogar a sabedoria
dores, alé_~ de não honrar os compromissos assumidos
do júri.
quandO -âos i-esp"C:Ctivos vencimentos, Contratou serviços
de terceiros (Banco de Crédito Comercial, ligado ao gru~
O Sr. José Fragelli- ... a sabedoria do júri.
po "COroa Brastel"_), pelo valor extraordinário ·ae Cri
244.040.575,00
(duzentos e quarenta e quatro milhões,
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador, eu não
_quar~nta
mil e quinhentos e setenta e cin~ cruzeiros),
conheço o caso.
tão~somente para renegociar a dívidã do esiado com três
bancos: Económico BCN e Auxiliar. evidente que o_ reO SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas, Fazendo soar a
sultado desta renegociação foi fazer com que o vencicampainha.) --Atenção, Srs. Senadores, o Senador
mento dessa dívida fosse acertado para os primeiros dias
Marcelo Miranda é quem está com a palavra e ê quem
de governo de Wilson Barbosa Martins- o que foi feito
deve conceder os apartes.
tara, sem motivo, a sua primeira vítima. Do júri partici-

e
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e aconteceu. Ora, o Estado sendo inadimplente, e não
tendo no tesouro recurSO"(para fazer face à folha de pessoal do mês de fevereiro (atrasada) e a de março já com
os97%, esperava o ilustre Maquiavel que o pânico se instaurasse entre nós.
Esqueceu-se, entretanto, da competência e a austeridade de Wilson Barbosa Martins e sua equipe.
Dizer-se agora que o governo do _PMDB está se revelando inadimplente em relação as promessas que fizera em
palanques, nos dias de campanha, é o mesmo que negar
a realidade dos fatos, é falsear a verdade com o propósito de esconder as aberrações, os desmandos, a incompetência, a incúria e a desonestidade de um governador
déspota e tirano, que conseguiu, na história política de
Mato Grosso do Sul, formar o maior e mais alentado
currículo de _traição aos acordos políticos que assumiu e
não cumpriu.
Mas, Sr. Presidente e Sis. Senadores, o governo de
Wilson Martins vem prirriando pela simplicidade, seriedade no trato da coisa pública, no estabelecimento de
prioridades de acordo com as condições e necessidades
dO- nOssO estado e do nosso povo. Para a tarefa de restauração da moralidade administrativa do estado e a suarecondução ao caminho do desenvolvimento económico e
social é fardo demasiado pesado, para que o executivo
estadual sozinho possa suportá-lo. B dever patriótico do
Governo federal, indePendente de qualquer coloração
política, e do povo como célula principal dos conjuntos
sociais, congregarem esforços n_o sentido de emprestarem a sua colabo.fação o Seu apoio e os serviços na direção dos objetivos que se- inserirem nos progranias de
governo que contenham expectativa de benefícios sociais
e económicos.
O Sr.José Fragelli (PMDB- MS)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB Pois não, eminente senador.

MS) -

O Sr. José Fragelti (PMDB - MS) ---A exposição
q-ue V, Ex• acaba de fazer do desastrado Governo Pedrossian, em- Mato Grosso é muito sucinta, pois deixou
de lado um dos aspectos, senão o aspecto saliente do descalabro - a palavra até não cabe, descalabro-, da vergonha desse GOvein-o, que foi a sua Cofrupção. V, Ex•
sabe, pessoalmente, ~orno esse homem estava falido,
quando entrou no Governo, razão pela qual, ele pleiteou
e conseguiu a sua nomeação para governador do Estado.
Hoje, segundo informações que nós temos, esse homem'
está, me parece, com oito fazendas, cinco bilhões de cruzeiros, segundo se diz, em títulos ao portador, e muitos
dólares em Miami. Eu acho que o Governo Federal teria
obrigação de apurar esses fatos. Acabo de ler, nos jornais de hoje, que uma das recomendações da Carta dos
Empresários é a extinção dos títulos ao portador, o que
deve ser feito, porque Um administrador inescrupuloso
pode juntar fortunas, aplicá-las, segundo toda a gente
diz, fez esse eX~govemador de Mato Grosso, em títulos
ao portador. E quem é que pode apurar os fatos? V, Ex•
sabe muito-bem, no terreno da corrupção, o que fez o
Governo Pedrossian: obteve créditos praticamente ilimitados do __Governo Federal para ganhar as eleições de
Mato Grosso do Sul. Uma semana antes, ou dez dias antes, inaugurou aquele Centro Esportivo, se não me enga-no, de seis bilhões de cruzeiros, na cidade de Campo
Grande. Mas o povo brasileiro, como o. povo matogrossense, está se tomando cOnsciente, e foi justamente
na cidade de_ Campo Grande que ele quis comprar, com
o centro esportivo de seis bilhões de cruieiros, a eleição,
quando o seu Pi:trtido sofreu a grande derrota, ou melhor, a_ verdadeira derrota nas eleições de 15 de novembro passado, Porque o povo sul~mato-grossense,
prinCipalmente o da Capital, não aceita mais governos
corruptos. V. Ex•, me perdôe, não salientou esse aspecto
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que é preciso seja salieiüadO-, dã iidministração -PedrosM
sian; os descalabros dessa administração n6s já -estávamos habituados. Quando assumi o Governo do Estado
de Mato Grosso, em substituição a Pedro Pedrossian, na
prmeira semana de Governo - e V. Ex• fazia parte do
meu Governo - sabe que entraram mais de trinta execuções judiciais contra as Centrais Elétricas dois Ou
três pedidos de falência._ V. Ex' sabe que o Banco doEstado de Mato Grosso do Sul estava falido, levamos um
ano e meio para recuperá-lo, fora as compensações porque, àquela época, ele havia sacado 16 a 17 milhões de
cruzeiros sem cobertura, e vai por aí afora. Levei um ano
e meio para restaurar as finanças de Mato Grosso e poder trabalhar dois anos e meio apenas. Não sei se a si:
tuação- eu não pude ainda estudar a situação a tua! das
fina-nças do nosso Estado - que Wilson B'arbosa Martins enco-ntra o Estado é pior do que aquela que eu-ichei.
Parece-me que é, porque os compromissos, só em dólares, vão a cem milhões de_dólares que, agora, o Governo
do Estado está recebendo. Mas me disse uma pessoa, !á
do DER-SUL, que esses 100 milhões de dólares não
vão pagar nem sequer o que o Governo _do_ EsiadQdeve a
Uma das empreiteiras do Estado- a uma só das empreiteiras, 100 milhões de dólares- dados os contratos leoninos firmados pelo Governo do Estado com essas empreiteiras. De sorte que, contados os juros, correção monetária e outros modos de iridenizar as ern-preiteiras, 100
milhões de dólares não pagarão o que o Governo Pedrossian ficou devendo a uma única empreíteira dC Mato
Grosso do Sul. Eu, pelo menos, não me preocupo cOm a
realização de obras, de tal maneira eu vejo conscientizado o povo mato-grossense que quer apenas isso, um governo honesto, um governo de bom senso, um governo
de pés no chão, que é o qUei está tendo, graças a Deus.
Esses pontos eu queria s-alíentar, me perdôe V. Ex•, não é
interferindo no seU oportuno pronunciamento, para Ctue
fique muito bem marcada a nossa posição. Aliás, nO -prímeiro discurso que eu fiz nesta-Casa, quandO o sCnhor
Presidente da República nomeou Pedrossian Governador do Estado, eu dizia que daquela época em diante, a
meu ver, cessava a Revolução de Março que tinha feito
como um dos seus pontos fundamentais o combate à
corrupção. E realmente, porque as provas que o Senhor
Presidente da República tinha em mãos contra o hábito
inveterado desse homem se enriquecer nos cargos públicos não permitiria que ele fizesse essa nomeação. E a fez.
Daquele dia em diante, a meu ver, os verdadeiros revolu~
cíonários, sobretudo os das Forças Armadas, cessaram
de ter qualquer compromisso de ordem moral com o Senhor Presidente da República. Daí, eu disse que ainda
tínhamos os compromissos decorrentes da Constituição
e das leis mas nunca, jamais os do Movimento de Março.
E esse pensamento eu vejo agora expresso pelo eminerite
ex-Presidente da República General Emílio GlifrastazU
MédicL

e

O SR. MARCELO MIRANDA - QUero- agrãdt:ce-r,
nobre companheiro-Benadof José Fragelli, 'a contribuição que dá a estas palavras quando procuro apenas
encaminhar o discurso do valente e valoroso Deputado
João Leite Schimit, pronunciãdo na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do SUl.

fosé frªgeui, Õu nas do atual Governo, adotOu ou teria
- adotado para apurar essas re.,ponsabilidades e punir culpados? Esta pergunta eu faço de modo teórico, inclusive
. para que se debata a força e a condição que um governo
de Estado tem, hoje, para coibir abusos dessa natureza se
acaso existirem.
O SR. MARCELO MIRANDA - Eu responderia ao
Senador José Lins, relembrando que, há poucos dias, a
televisão de Campo Grande, fez uma explanação da situação atual, sobre os levantamentos que estão sendo
feitos em cada uma das Secretarias, o nosso companheí-ro~~ex-Senador, meu supleflte, Antônio Mendes C2.nale,
que hoje é Secretário de Administração. O número de
processos que estão em andamento em Mato Grosso do
Sul é realmente grandioso. Temos que esses processos
atinjam apenas os secretários ou alguns funcionários de
uma categoria inferior e a pesSoa do ex-governador que é
o griande reSPOnsável pelos desmandos em nosso Estado.
O Sr. José Fragelli- Permite V.

Ex~

O SR. MARCELO MIRANDA -

mais um aparte?

Com prazer.

O Sr. José- Fragelli- Acho que o aparte do senador
Lins_ foi oportuno, S. Ex• devia mesmo fazê-lo.
Como vem de esclarecer o nobre Senador Marcelo Mi~
randa, estão em fase de apuração uma série de irregulari~
dades, lá em Mato Grosso do Sul. Agora, se hoje eu fosse Governador, francamente,_ de acordo com a Lei Bilac
Pinto, do enriquecimento ilícito, faria uma dt!Vassa na
vida financeira do Sr. Pedro Pedrossian e, V. Ex• sabe
que, por essa lei, ele teria de justificar como enriqueceu e
a maneira que enriqueceu_ em apenas dois anos. V. Ex•
tem toda razão e acho que essa responsabilidade cabe ao
Governo do Estado, mas não sou o governador. Não sei
"se S. ExJ O-Governador Wílson Martins está com ames·
ma_ disposição que eu teria nesta contingência. V. Ex•
tem razão de cobrar isso. Se co_bramos a corrupção, te·
mos, de algum modo, de prová-Ia. Sei que muitas irregularidades serão comprovadas e estão sendo, sobretudo,
pelo Secretário de Administração, u ex-Senador Mendes
Canale. Eu perguntaria ao nobre Senador José Lins se
essa devassa, se essa apuração das responsabilidades do
ex-governador e seus auxiliares não seria recebida, por
parte do Governo Federal, como uma perseguição política. Acho que não. Faço até justiça ao Senhor Presidente
da República: Sua Excelência que cometeu o erro de nomear Pedrossian, não reiteraria esse erro. Acho que Sua
Excelência não interferiria, mas tenho o direito de perguntar ao nobre Senador José Uns. Se essas medidas forem tomadas como serão recebidas pelo Governo Federa\']
Jos~

O SR. MARCELO MIRANDA- Quero agradecer,
mais uma vez, o aparte do Senador José Fragelli que
muito contribuiu para o complemento de minhas palavras.
O Sr. José Lins -

Permite V. ?x' um aparte?

O SR. MARCELO MIRANDA- Pois não, nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• am apirte?

O Sr. José Lins- Acho que o Senador José Fragelli
coloca uma questão cuja resposta, evidentemente, é óbO SR. MARCELO MIRANDA- Pois não, nobre Se_via. O GOverno Fedefal não pode deixar de ac&tat decinador José Uns.
- ~ ~Sões da -justiça.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Marcelo Miranda,
evidentemente não desejo entrar no mérito do discurso
de V. Ex• Eu queria apenas fazer uma pergunta de ordem
teórica, relacionada com o aparte que deu a V. Ex• o
nobre Senador José Fragelli. A minha pergürita·é-dir-ígr~
da mais ao Senador José Fragellí: Quais medidas o Governo do Estado, quando nas mãos de S. Ex~ Senador--

O Sr, José Fragelli- São procedimentos do Governo
do EstadO, ainda não são decisões propriamente da Justiça, dos procedimentos preliminares que levariam a uma
decisão da Justiça.
O Sr. José Lins- O Governo Federal não interfere de
modo nenhum- e V. Ex• sabe- nas atitudes, nas me-
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didas de. moralização, sobretudo nas de moralização
adotadas pelos governos estaduais. Eu diria mais a V.
Ex'. Esse problema que pode apresentar uma face política e que se torna, de certo modo, repetitivo a determinados governadores ou a pol1ticos que tent"am culpar os governadores anteriores, acho que, afinal de contas, tem de.
haver uma solução, isto é, não basta acusar, é preciso
provar e provando é preciso punir aqueles que falharam.
Do contrário isso se torna um lugar comum: acusações
sempre presentes sem nunca uma autoridade adotar a
medida que está no âmbito da sua própria responsabili~
dade. Diria mais o seguinte: talvez seja essa a oportuni-·
dade, já que há inúmeros ínquéritos em -andamento, de
que o próprio Senador Marcelo Miranda venha à tribuna mostrar os resultados dessas apu,ações. Parece-me
que isso é fundamental para a moralização dos costumes
políticos neste País.

O SR. MARCELO MIRANDA -Agradeço ao Senador Josê Lins. t uma preocupação que também temos,
de chegar à comprovação para dar um ·paradeiro em governadores que usam o poder para enriquecimento ilícito, para seu próprio enriquecimento.
Solicito, Sr. Presidente, que seja transcrito, desta form·a, em t~do o teor, o disCurso do eminente Deputado
João Leite Schmidt, feito na Assembléia Legislativa de
Mato Grosso do Sul.
Muíto- obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCELO MIRANDA EM SEU DISCURSO:
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores Deputados.
Ç>cupamos hoje a Tribuna desta Casa, com o propósito de abordar, com a profundidade que o assunto redama, o problema relacionado com as dívidas do Estado de
Mato Grosso do Sul, no que respeita aos seus aspectos
estruturais, sua composição e seus valores.
- --Para que pudéssemos discorrer, com segurança, sobre
-matéria que tem provocado, nos meios políticos e na esfera administrativa, discussões as mais variadas e a for: mação de conceitos e opiniões diversificados, fomos pesquisar e analisar os dados contábeis disponíveis em 15 de
março do corrente, para, finalmente, apresentar as nossas _conclusões que serão_ minudentemente expostas no
curso desta nossa exposição.
Vale ressaltar todavia que o nosso trabalho tem respaldo nos registras contáveis dos órgãos da Administração Direta, Indireia e Fundações e se existir qualquer
discrepância em'"relação à realidade dos fatos, há que se
c_Ç>locar eni dúvidas, tão-soment~, a eficácia de tais registras, o que não ouso aprioristicamente admitir.
Para que Vossas Ex.celências possam entender com
maior clareza a exposição dos fatos pertinentes ao assunto, cumpre-nos, antes, conceituar alguns termos usado
no elenco de contas que compõem a estrutura contábil
do Estado, para que não haja dúvidas de interpretação _
do nosso raciocínio.

A Dívida Pública se divide em dois grandes grupos
que são:
1 - Dívida Flutuante, de natureza financeira, pois,
integra o Passivo Financeiro do Estado, abriga os valores inscritas em restOs a pagar, os serviços da dívida a pagãr (estes dois oriuridos da execução Orçamentária), os
depósitos e os débitos de Tesouraria que representam os
valores de_ ferceil'os e os valores das dívidas provenientes
das operações de crédito para antecipação da receita.
2- Dívida Fundada, que pode ser externa e interna,
abriga os valores das operações de crédito, para cujo resgate e pagamento de seus acessórios, hã qtie se incluir no
orçamento do Estado crédito _específico para tais finali~
dadesL
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Traduzindo em termos mais simples, podemos dizer
que a liquidação da Dívida Flutuan(c, depen-de, exclusi-

vamente, de disponibilidad_e de_ CAIXA, independente
da execução orçamentária e que a liquida-ção da Dívida
Fundada depende da execução orçamentária e, ainda, de
disponibilidade de CAIXA.
A Dívida Flutuante tem con,ceito contábil de liquidez
a curto prazo e a Dívida Fundada de longo prazo, tanto
quanto o instrumento legal que lhe deu origem e c;la hã,
necessariamente, em cada exercício financeiro, que se
conter dentro do respectivo orçamento.
As Empresas Públicas, por seu turno, por imperativo
de lei, adotam nomenclatura diferente para o registro de

suas dívidas e são identificadas no seu passivo como
exigível a curto prazo e exigível a longo prazo, que tem
-·~utatis rnutandis'' conceituação semelhante às Dívida
Flutuante e Fundada, na Contabilidade Públiça..,_
Considerando o fato de que as Empresas públicas, as
Autarquias Estaduais, as Fu,ndações e os fundos espe~
_çiais, na espécie, são organismos que manipulam e adrriinistram recursos- do Estado e, em sendo este, por canse~
-qaêffcia, solidariamente responsável pelos resultados da
·· gestão de.sses organismos, fizemos incluir em nosso estudo, os elementos contábeis que revelam a sua situação fi---nanceira,
- Assim a DíviOa do Estado, posição em 15 de março do
corrente ano, está estruturada da seguinte forma:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
I.

2.

Cr$
24.896.186.548,90
38.556.622..4.3.3,00

Dívida Flutuante , ..
Dívida Fundada , , ..

63.4S2.so8.98I,õo

II- AUTARQUIAS, FUNDOS ESPECIAIS E FUNDAÇOES
1.
2.

1.

2.

Cr$
_J6.85L7JD.9J2,00
- 6.464.721.095,00

Dívida Flutuante . ,
Dív'ída Fundada , .

l l i - EMPRESAS ESTADUAIS
CrS
4.895.303.123,00
Exigível a Curto Prazo ... r• • • • • • • • • • '~ • • • • ·-·--·-·-~
54.083.832.459,00
Exigível ã Longo Prazo ........................ .

TotaldaDívida ... , .......... _.;__~.:.-:-_A Dívida Flutuante do Estado, de resgate a curto prazo, rr epresenta 30,76% do Orçamento· de 1983, o qu<
equivale a dizer que, somente com essa díviçla, a receita
orçamentária do Estado fica altamente comprometida,
de vez que interfere e prejudica a execução orçarri.entária
de 1983, na medida e proporção em que o Estado liquidar quaisquer parcelas desse montante. É de se considerar que não estão aqui computados os valores de compromissos assumidos e não empenhados atê a data deste
levantamento, cujo montante deve atingir ·cerca de 50 bilhões de cruzeiros cm todo o Estado.

A Divida Fundada por seu turno, embora represente
compromisso a longo prazo, também interfere no orçamento _de 1983 e -~tiint~-. nos quiiTs o Estado tem,
forçosamente, que pagar os serviços dessa Dívida.
Ela interfere, pois, no processõ- de liquidez e, por isso,
a Administração te rã- que fazer opções entre o pagamen- to da dívida ou o págarnento das despesas de manutenção, necessárias ao funcionamento do Estado, tais
C_omo as de pessoal, serviços de terceiros e material,
incluindOrse aqui, dentre outros, os medicamentos, o
'combustível, a alimentação de presos e os suprimentos às
escolas, já que a receita orçamentâría --do exercício de
1983 .não é suficifmtemente grande pará supoitãfa liquidação desse conjUnto de encargos financeiros.
Levando-se em consideração, para fins de análise, que
a Dívida Flutuante, somente da Administração Direta,
no valor de vinte e quatro bilhões de cruzeiros, aproximadamente, fosse programada, linearmente, para pagamento de março a çlezembro de 1983, haveria que ser
despendido, mensalmente, o valor de dois bilhões de cruzeiros, o que seria absolutame.nte_impossível se a esse valor forem adicionadas as despesas com pessoal, na ordem de cinco bilhões de cruzeiros e maiS o importe decerca de um bilhão e meio de cruzeiros necessárioS à manutenção da mãquina administrativa, sem contar os investimentos, à própria amortiZaÇão da dívida, as transferências do ICM e ITBI para os municip"ios, cõittra umã
receita estimada, mensalmente; também em termOs li-

23.317.452.027,00

58.979.135.582,00
145.749.396.590,00

neares, em dez bilhões e quinhentos milhões de cruzeir os.

Essa situação tanto mais se agrava se levarmos em
Consideração que o Governador Pedro Pedrossian, após
as_ eleições de 15 de novembro, no climax de su.a habitual
iriSensatez·e-no exercício pleno da sua conhecida maldade, usou de prerrogativas, próprias de um homem público_ irresponsável, com o objetivo único de arrasar, ainda
mais. as finanças do Estado e, por conseqUência, criar
o_bstáculos maiores ao_desempenho do Governador que
o iria suceder.
Ele sabia das dificUldades financeiras do Estado e, no
seu governo,- o Pagamento atrasado do funciÕnãfismo
era o maior indício dessas dificuldades e, ainda assim,
propôs à Assembléia Legislativa um a:urrieiitO de 97%
para o pessoal, a partir de março de 1983, coisa que jamais fez nos anos anteriores, quando cabia ao seu governo a responsabilidade do pagamento dessas _despesas;
Ele sustou o pedido de empréstimo feito ao F AS, através
da Caixa· Econômica Federal, na ordem de quatro_ bilhões de curzeiroS, destinado à-construção e recuperação
de _escolas, alegando que esse investinlento seria feito a
conta de recursos Estaduais; Ele admitiu, com fins pura·
mente eleitoreiros uma gama de servidores, desnecessários aos serviços do Estado, mas importante parao seu
objetivo que era de ele'var o valor mensal da folha, além
do acréscimo dos 97%; Ele renovou operações de crêdito
por antecipação de receita no valor de Cr$
5.806.070.903,00 (cinco bilhões, oitocentos e seis--milhões, setenta mil e novecentos e três cruzeiros) deixando
para_ o seu sucessor, a responsabilidade de seu pagamento que ascende a Cr$ 7.420.716.834,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte milhões, setecentos e dezesseis mil e oi- ·
tocentos e trinta e quatro cruzeiros), E. Senhor Presidente e Ilustres Senhores Deputados. Além de não honrar os
compromissos {lSSumido~ quando dos respectivos vencimentos, contratou serviços de terceiros (Banco de Crédito Coffiercial, ligadq ao Grupo "Coroa-Brastel"), pelo
valor extraorQinária de Cr$ 244.040.575,00 (duzentos e
quarenta e quatro milhões, quarenta mil e quinhentos e
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setenta e cinoo_c_ru_z_e:iros), tão-somente para renegociar a
dívida do Estado com três bancos: Econômicõ, BCN e
Auxiliar. É evidente que o resultado desta renegociação
foi fazer com que o resultado desta renegociação foi fazer coln- que _o verlcimento dessa díVida fosse acertado
para os primeir_os _dias de governo de Wilson Barbosa
Ml;lrtíns - o que foi feito e aconteceu. Ora, o Estado
sendo inadimplente, e não tendo no Tesouro- recursos
para fazer face a folha de pessoal do mês de fevereiro (atrasada) e a de março já com os 97%, esperaVa o ilustre
Maquiavel que o pâníCo se instaurasse entre nós.
Esqueceu-se, entretanto, da competência e a austerida·
de de Wilson Barbosa Martins e sua equipe.
Ni Pasta da Fazenda, Thiago Franco Cançado, silencioso e humilde, sem necessitar de serviços de terceiros.,
renegociou a dívida por telefone, recebendo em seu gabinete de trabalho os banqueiros, e estes respirando um
novo ar, aceitaram as condições explicitadas pelo operoso Secretário.
Ele, O Átilã - versâo cabocla - cedeu por doação,
aos municípios, ílegalmente, máquinas e equípairi.entõS
rodoviários necessários aos serviços do DERSUL, sabendo que não restaria, por um princípio de decência administrativa do atual governo, outra alternativa senão a
retoÍnada desses bens e que esse ato geraria um -Ciima de
iflsatfsfaçào dos Prefeitos contra o Governo; Ele coniprometeu a ex.ecução orçamentária de 1983, empenhando despesas equivalentes a 68,77% do orçamento do Estado, estiolando a ação administrativa do Poder Executivo que ficou adstrito a um limite orçamentário de
- 31,2~%, sem- condições, pOrtanto, de elaborar Oseu plano de governo por absol~ta falta de meios orçanientários
e tiiianceiros; Ele realizou, emfim, no Governo do Estado, uma administração de terra arrasada, para que recaíssem sobre nós, hoje no governo, os efeitos de sua irresponsabilidade.
E, Senhor Presidente e Senhores Deputados, não seria
temerário comparar a sua j)ãssagem biônicà. pelo Poder,
em Mato Grosso do Sul, como um Ciclone, ou com os
efeitos tão devastadores quanto as enchentes do sul do
País, e a Seca do Nordeste. E a guisa de ilustração, estamos demonstrando a_ posição orçamentária em 15 de
março de 1983, na Administração Direta:
Dçtações orçamentárias em
15,03._ ......... ________ __ CrS 115.750.313.753,00
Empenhos até !5.03 (68;77%)
Cr$ 79.607.62&.355,00
Saldo das dotaçÕes (31,23%)
Cr$ 36.142.685.398,00
Vejam Vossas Excelências, Senhores Deputados, a
Hera~ça maldita deixada por um governador personalista,_ que não teve e não tem o menor respeito para com as
coisas públicas e n:em o menor apreço pelo povo' deste
Estado, o que_ se evidencia pelo seu procedimento, e
quanto esteve a frente dos negóc_ios do Estado e pelos fatos que acabamos de expor.
Deixaremos para uma ahálise futura, a balbúrdia que
foi implantada na Secretaria de Administração bem como, sobre a situação dos servidores do Estado, mas cumpre, desde logo, ressaltar que deve ser considerado o fato
de que no exercício de 1982, houve um aumento fisico no
Quadro de Pessoal, de aproximadamente 36%.
Dizer-se agora que o governo do PMDB está se -revelando inadimplente em relação as promessas que fizera
em palanques, nos dias de campanha, é o mesmo que negar a realídade dos fatos, é falsear a verdade com o propósifo- ae--esconder as aberrações, os desmandos, a incompetência , a in-Cúria e a desonestidade de "um Governador Déspota e Tirano, que conseguiu, na História
PolítiCa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, formar
o maior e mais alentado curriculo de traição aos acordos
políticos que assumiu e não cumpriu.
Mas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, o Govênio de Wilson Barbosa Martins vem primando pela
simplicidade e fugindo de despesas desnecessárias, Pois,
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apesar das artimanhas e do caos encontrado, conseguitJ
atender através da Secretaria da Fazenda, as seguintes

obrigações:
Cr$
Folha de Pagamento do
Pessoal
Fev. a Jun/83 . , . , ......... .
2. PASEP
Fev.aJun/83 ············-··
3. Duod_écímos de outros Poderes
Mar. a Julj83 . _ ....... ·-- .•
I.

4.
5.

6.

196.200.000,00
663_400.000,00

Manutenção das Secretarias
Mar. a Jun/83
Pagamentos a Ban_cos
a) Empréstimos Internos
b) Empréstimos Externos ....

2.966.900.000,01J
4.743.20o.ooo;ao
_ 95L80o.ooo;ao·-

Participação no Programa
FAE-SANESUL.-BNH .

7.

17.724.200.000,00

ICM

-

Cota

parte

ITBI

-- Cota

parte

406.000.000,00

aos

Municfpios.
a) Fev. a Jun/83............

implantando a adutorâ. e construindo a Estação de tratamento d'água, complexo este que -abastecerá Campo
Grande até o ano 2000, tendo já desembolsado o valor
de Cr$ 4.145.930.000,00 (quatro bilhões, cento e quarenta e cinco milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros),
constútdo, ainda, de sua programação, neste ano, a im~
plantação, em 18 localidades do Estado, de 145 km de
rede de distribuição.

4.643.900.000,00

aos

Municípios.
b) Fev. a Jun/83 ........ ; . .
535.000.000,00
8. Despesas com obras . , . , ... ~ .
~784..100.000.00
Total Geral do Desembolso ...... _ 33.514.900.000,00

Na área da Secretaria de Obras, apesar da escassez de
recursos, o Governo _conta com a competência e o diria~
mismo do Secretário Vilela de Andrade, que através de
seus diversos órgãOs, vem dando continuidade as obras
paralisadas de.<>de 1982, e lançando novas, dentre- as
quais -destacamos, pela sua importância, as seguintes:
Na área de- ação da ENERSUL:
A ENERSUL, através ·de contratos diretos com o

GEER - Grupo Executivo de Eletrificação: l{u-ral de
Cooperativas, já viabilizou recursos pai-a atender sUa
programação de Eletrificação Rufa[ para o ·p-eríodo de
1983 a 1986, numa extensão de 901 kms, encontrandO~se
já aprovado pelo GEER a obra de Eletrificação -Rur.l:i de
Mundo Novo com 194,20 kms de rede, para implantação
em 1983.
Ainda na área de eletrificação Riii-al o GovernO de
Mato Grosso do Sul prevê a construção de 12.621 kms ·
de rede para atender os consumidores nas diversas regiões do Estado, não se esquecendo assim do homem do
campo.
E, no setor de conStfuçâo ejoU Smplhtção de--su-&S~
tações a ENERSUL tem previsão para conclusão neste
ano de 1983, variando entre setembro e dezembro, de
obras nos seguintes Municípios: Dourados, Campo
Grande, Eldorado, Iguatemi, Sete Quedas, São Gabriel
do Oeste, Rio Verde e Coxim. e para o ano de 1984, nos
Municípios -de Bonito, Aquidauana e Corumbá. Quanto
a implantação de linha Qe transmissão, hoje, o quadro
assim se apresenta: São Gab-riel do Oeste- Rio Vetde
- 67 km - em fase de _conclusão; 1' Etapa: Dourados
-Ponta Porã- 85 km- em fase de conclusão; Campo
Grande - Miranda - 15 km, complementação da cons~
truçã_o__ - já finalizada; lg}.latemi - s-ete Quedas - 84
km -para conclusão em novembro de 1983; Mirandá
- Corumbá --233 km- Construção a ser iniciada ain~
da este ano; e, Iguatemi - Tacuru - 50 km - Reali~
zação ainda este ano.

Na área de ação da SANESUL
A SANESUL j4 iinp1antou 80.kin- de rede-de d1Stri~
. buição e perfurou e equipou 18 poços prOfundos já em
operação. Está c_onstruindo a Barragem de Guariroba,

Na área do Departamento de Obras

Pública_~_-:-

DOP

Neste curto espaço de tempo reativou as obras civ"iS
paralisadas, terminou os blocos 5, 6-e 7 no Parque dos
POderes, com inaUgurã.ção prevista para o mês em-cUrso,
que ãbfiEará 3 Secretarias, está conCluindo o Bloco 4,
com inauguração prevista para dezembro/83, está concluindo, igualmente, o Edifício sede da EMPAER, reformando a Cadeia Pública de Aquidauana, com previsão
para término no próximo mês de setembro. Lançou as
seguintes obras: Blocos f3 e 14 que abfigarâ a ACademia
de Polícia no Parque dos Poderes, está reformando 13 escolas, e está construindo o Centro de Ensino Supletivo
de Dourados, além da reforma e ampliação de 13 creches
comunitárias, está ainda executando obras de canali~
zação do Córrego PrOsa e controle de erosão no Jardim
I má.

e

Na área de ação do DERSUL

Trabalhando, sem alarde da sua indiscutível competência técnica e administrativa, _a Diretoria do DER~
SUL, tem desenvolvido uma ação de trabalho digna de
elogios, pois, em período curto de governo cumpriu a seguinte programação:
a) Conclusão da pavimentação asfáltica, para inauguraçãO ainda este mês; trecho rodoviário Bataiporã Nova Andradina, velho sonho daquela gente;
b) concluiu, para inauguração também neste mêS, a
construção da Residência de Costa Rica, que terá sob a
sua_: juiisd!ção uma malha rodC?viária definida, represen~
tando isso um inestin_::~ável_;t_po"jo ~região, no qUe-se par~
Íiculariza aos serviços de manutenção, restauração e
construção das estradas ali localizadas. c:) na sua programação para este ano, constam, para
PaVimentação asfáltica, as segllitltes -obras já ern- execução, nos trechos rodoviários de:
Maracaj u - Rio Brilhante
Angélica ...:.... lvinhema
Campo Grande - Rochedo
Dourados - Caarapó
Itahum - Éntroncarilento MS~l64
BR~l63- Vila Cruzaltina
BR-163 - Vila Formosa
BR~163 - Vila Macaúba
BR~376 Víla Rica
· J:JR~376 - Vila São José
BR-376 - Vicentina
- BR~376 - Culturama
BR~376 Lagoa Bonita
BR~376 - Deodápolis
Deodápolis - !pesai
Deodápolis - Continental
Entroncamento BR-267- Destilaria de Rio Brilhante
Amambaí - Tacuru
d) Será lançada, ainda este ano, licitação para pãVi~
mentação asfáltica do trecho Chapadão dos GaúchosCassilâridia;
- -e) Encontram~se em andamento as obras de implantaÇão dos trechos rodoviários de:
Chapadão dos Gaúchos - Di~isa MS/MT
Pedro Gomes- Divisa MS/MT
Ponta Porã - São João
Caafapó - Laguna - Carapã
f) O DERSUL, neste período de governo, com o pro~
p6Slto de assegurar o escoamento da produção do Esta:
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do, cons.ervou_ e restaurou 17.700 km de rodovias esta~
duais e 7.300 km de rodovias municipais;
g) No setor de construção de pontes, a programação
do DERSUL abrange, neste ano, os seguintes números:
Pontes de concreto: 637 metros, inCluindo obras concluídas e em execução~
Pontes de madeira: 1.594 metros, incluindo, também,
obras concluídas e em execução.
Assim, Senhor Presidente, Senhores Deputados, não
anal~arei a área social do governo por não comportar
neste pronunciamento, mas oportunamente o farei, mas
a situação nessa área caminha com muita segurança,
apesar do desCalabro anterior, coffio vimos agora o es~
cândalo na Secretaria de Educação, com casos de cor~
rupção comprovada, tudo fazendo crer que a Procurado~
ria Geral de Justiça terá muito trabalho, pois, levantou~
se apenas a ponta do véu.
Como vêem, a tarefa de restauração da moralidade
administrativa do Estado e_ a sua recondução ao cami~
nho do desenvolvimento económico e social é fardo demasiado pesado, para que o Executivo sozinho possa
suportá-lo. É dev_er patriótico do Legislativo e do Judi~
ciãrio, independentemente de Qualquer coloração política, _e do povo como célula principal dos conjuntos sociais, congre_gam esforços no sentido de emprestarem a
sua Colaboração, o seu apoio e os seus serviços na direção dos objetivos que se inserirem nos programas de
governo que contenham expectativa de beneficias sociais
e económicos.
Em assim procedendo estaremos dando uma parcela
de nosso esforço em benefício do Estado, de sua gente e
um benefício maior, em favor da comurtidade brasileira
em dias tão dificeis e muito sombrios.
Finalizando, queremos tornar público que o personagem central deste pronunciamento, cidadão Pedro ·Pe~
drossiam, segundo foinos informados, pretende voltar
em 1986. Já está articulando o lançamento prematuro de
sua candidatura, a revelia de seu próprio PartidO. Com
essa atitude ele estã mais uma vez jogartdo por terra as
esperanças das jovens liderarii;;as de sua agremiação.
Esp~amos _gue esse cidadã~. desta vez, tom!! juízo,
porque, nôs todos, por outras e pelas razões aqui expOst:is, formaremos uma nova_ frente, se necessáría, supra
partidária, com homeriS de bem, para if1'!pedlr o retorno
ao pesadelo.
Era -o que tínhamos a dizer_
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O problema edu~acional brasileiro continua a desafiar
um equacionamento capaz de fazer com que se atenue a
mancha negra do analfa hetismo e se ampliem as possibi~
lidades de acesso aos cursos técnicos e superiores, como
imperativo da justiÇa sociãl.
Visando a esse objetivo, foi instituído, no País, no Governo Geisel, em 1976, o Programa de Crédito Educativo
que, atualmente, apresenta uma dívida de oitenta bilhões
de cruz.eiros do Ministério da Educação para com a Cai~
xa Econômica Federal, problema que foi tratado no últi~
mo despacho da Ministra Esther Figueiredo com o Presi~
dente Aureliano Chaves.
O programa é direcionado para o financiamento de
alunos carentes de nível superior, sendo-lhes concedidos
recursos para sua manutenção pessoal e pagamento de
anuidade.
.
Tendo como Executora a Caixa Econômica Federru, o
Programa financia contratos dos estudantes com recursos da caderneta de poupança, que devem ser reembolsa~
dos pelo Ministério da Educação .
Conseqüentemente, os recursos orçamentários do
-MEC deVeriaill arcar, basicamente, com a correçã~ mo~
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netãria e a taxa de administração· de um por cento. Entretanto, a partir de 1979, portanto há quatro anos, a dotação orçamentária fixada para o M EC, seguindo uma
política de contenção, passou a apresentar-se como insuficiente para cobrir o pagamento dos recursos conferido

pela Caixa aos estudantes.
Corrigida trimestralmente a dívida, no inicíO deste ano
alcançava o montante de quarenta e seis bilhões de cruzeiros, atingindo,.agora, seu patamar, de oitenta bilhões.
Entretanto, se c_omputado -o aumento do índi'ce inflaci~nário, a:· dívida alcançarã quatrocentos bilhões de cruzeiros, até a foirriatura de todos os estudantes inscritos~
mesmo que não ingresse mais neiihum aluno a partir de
agora.
Está em rpãos do Presidente da República um projetõ
elaborado_ pelo MEC e pela Caixa Económica Federal,
propondo a criação de duas linhas de crédito educativo,
uma subsidiada de forma restrita, mantida com os recursos do Tesouro; a outra, ~berta a todos os candidatos,'
que apresentariam garantias de fiador, assumindo os juros e a correção·monetãría .. No primeirO caso, o estudante fica isento dos juros, tendo prazo mais amplo para a
reposição dos empréstimos.
Esperamos que o Presidente Figueiredo_ aprove, final- ,
mente, essas soluções, mandando, ainda, solver o débito
com a Caixa Económica Federal, ademais porque usados recursos das Cadernetas de Poupança.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)..::.:.. Sr. Presidente e_Srs.. Senadores:
Está para ser votado, dentro de poucos dias, no Conselho Federal de Educação, projeto qUe extingue-O Curso
de Agronomia e cria o Curso de __ Ciêridas- AgráfiaS,
tornando-se a Engenharia Agronómica apenas uma habilitação às Ciências Agrárias.
Recebemos da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Paraíba, veemente apelo no sentido de que propugnâssemos pela manutenção do atual Curso de Agronomia porquanto a atividade do Engenheiro Agrônomo
guarda perfeita compatibilidade com realidade Agrícola nacional.

a

Não nos parece vâlida a proposição que Ora trainita
no Conselho Federal de Educação, pois pretende tirar do
Engenheiro Agrônomo-seu traf?all~o abrangente, ecléti:co, que se coaduna perfeitamente com as necessidades de
nossos produtores agricolas, para, então, criar cursos es~
pecializantes, como se o Dosso atual mercado de traba.:
lho,jâ sem perspeCtivas em todos os ramos profissionais,
pudesse absorver, ain,da mais na ârea agrícOla, especialistas estanques, como, por exemplo, um zootécnico, um
eng'enheiro de pesca~ um engenheiro de florestas. A evidência, o mencionado projeto_ foge totalmente à realidade que ai está com re·speito à nossa agricUltura, com respeito à capacidade financeira--a-a- maioria de nosso pro~
dutores que se veria obrigada a chamar.três, quatro, cin~
co especial~stas para atender às suas necessidades.
Acresce, ainda, para contraditar esse aspecto relacionado com o projeto em curso no Conselho Feperal de
Educação, que, hã cinqUenta anos, o engenheiro agrônomo atua, e valida<;Imente, nos diversos ramos que com~
porta sua profissão, desde a fisiologia vegetal até a construção de silos e armazéns, atendendo de uma maneira a
mais categorizada e abrangente, ao produtor agrícola.
Como diz bem' o presidente da Associação dos Engenheiros Agrónomos da Paraíba, o produtor do Nordeste
não pode ~ dar ao luXo de contratar especialistas ademais quando sempre teve no engenheiro agrônomO uin

profissiorial capaz para atender a todas as atividades do
processo produtivo.
O que se observa nesse projeto que cria o Curso de
Ciências Agráiiãs, proposição prestes a ser votada no
Conselho- Fejieral de Educação e ·qUe tem o apoio o MinistériO da Educação, não é bem o de se criar especialistas no âmbito das Ciências Agrárias objetivando técnicas
mais apuradas a serem aplicadas no processo produtivo.
Tudo leva a crer que o escopo primordial do projeto é favorecer a captação de recursos federais pelas U niversidades, dado que a distribuição das verbas é feita de acordo
com o número de cursos existentes e não em relação ao
número de alunos.
Entendemos as necessidades das Universidades em
procurar oS recursOs de que precisam: mas o que não POdemos endossar é que no caso específico da agronomia,
pretenda-se extinguir o cinqüentenâiío curso de Enge-.
nharia Agronómica esfacelando-se o seu campo de atividade e criando~se, irrealisticamente, dentro de um curso
de Ciências A.grârias, cursos_especializantes que, de for~
ma alguma, principalmente no estágio caótico em que se
encontra a nossa economia, com o mercado de trabalho,
a.cada dia que pasSa, mais incapaz de absorver a imensa
procura pelos vários segmentos da atividai:J.e laborativa.
Melhor seria que, ao invés de se pretender extinguir o
curso de Engenharia Agronómica - no m(mciifna"do
prOjeto transformado em apenas uma habilitação às
CiênciaS Agi'ârias - melhor seria, repetimos, atender-se
ao que jâ sugeriu o Conselho Feperal de Engenharia, Ar~
quitetura e Agronomia que, propondo a manutenção do
curso de AgronOmia, pede uma maior amplitude para o
seu currículo, valorizando-se, assim, mais ainda, a Engenh.ada _Agronôm ica e mantendo-a eclét~ca e compatível
c.oin a realidade agrícola do país.
Que possam vir, dentro das Universidades, as especializações, criando-se inclusive curSos cjue-permitam a captação de recursos federais, mas que essas especializações
estejam dentro de um currículo mais arripiO dentro da
própria engenharia agronómica.
Entendemos, pois, mais do que justa essa mobilização
dos- engenheiros agrônomoS, da Paraíba e de todO o país,
porquanto, como fez ver a Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Brasflia, seguindo o mesmo pensamento
dos agrônomos da Paraíba, o Ministério da Educação
não pode esqueCer que a profissão de engenheiro agrônomo ser das mais antigas, das mais socializadas, é sumamente dinâmica, O que deixarã de acontecer se aprovado o projeto que está em tramitação no conselho Federal de Educação.
Assim, desta tribuna, apelamos ao_ Cqnselho FCfleral
de Educação para que se senSibilize com as reivindicações dos engenheiros agrônomos, não aprovando o
projeto que está sob o seu julgamento ou reformulandoo na forma como o Conselho fejieral de Engenharia, Arqtiltetura e Agronomia propôs.
~
Era o_ que t~~~amos ~_dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTJ;: (Lenoir Vargas) - Não há
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar;
-vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mara n• 89, de 1983 (n'i' 776/83, na Casã. de origem), de
i-niciativa do Senhor Presidente da República, que assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, regula
sua expedição e dâ outras providências, tendo
- PARECER F f\ VORÁ VE L, sob n' 733, de 1983, da
Comis_São
- de Cons.tituiçiio e Justiça.

Terça-feira 23

3515

-~

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~> I, de 1981 (nt 75/80, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nadoilal que autorizou a emissão de papel-moeda no ano
de 1979, no valor global de CrS 50.000,000,000,00 (cinqüenta bilhões de cruzeiros), na forma do que dispõe o
inciso f do art. 49 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de
1964, tendo ·
PARECERES, sob n'S 947, 948,949 e 950, de 1982,
· das Comissões:
-de Economia: )9 pronunciamento, solicitando audiência junto ao Poder Executivo; 29 pronunciamentO~ favorável, nos termoS-de Subsitutivo que oferece, com voto
vencido, em separado, do Senador Bernardino Viana;
-de Constituh;ão'eJustiça, pela constitucionalidade c
juridicidade do Substitutivo da Comissão de Economia;
-de Finanças, favorável ao Substitutivo.

Discussão, em turno único, dO Projeto de DecretO Legislativo n9 36, de 1981 (n~' 99/81, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetârio Nacional que autorizou emissões adicior:ais de papelmoeda em 19~0, até 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 32_6, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça- )'-'pronunciamento: favorável, com voto vencido do Senador Orestes QUércia;
9
2 pronunciamento: ratificando seu parecer anterior;
-:-de economia, favorável;
-de Finanças- ]9 pronunciamento: solicitando o reexame da Comissão de Constituição e Justiça; 21' pronun~
ciamentp: favorável.

Discussão, em segundo turno, do projeto de Lei da
Câmara n' 55, de 1983 (n9 10/83, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a criação e extinÇãO de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dâ outras prOv-idências,
tendo
PARECERES Ff\.VORÁVEIS, sob n's 683 e 684, de
1983, das Comissões:
-de Serviço Público civil; e
- de Finãnças.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~> 222, de 1981 (apresentaao pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.278, de 1981),
que autoriza o Governo _do Estado do Pará a elevar em
Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, qua~
trocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.279, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
6
Discussão em turno único, do ProjCto de Resolução n'
89, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Pa_recer n9 677, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO) a elevar em Cr$ 7.75~.525,57 (sete milhões, setecentos e C:inqiJenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros
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e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 678 e 679, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, e
-de Municípios, favorável.
7
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 90, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia

como conclusão de seu Parecer n' 680, de 1983, com voto
vencido do Senador Affonso Camargo, e voto vencido,
em separado, do Senador José Fragelli), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jatef (MS), a elevar em CrS
22.829.. 700,00 (vinte e -dois milhões, oit_ocentos e vinte e
nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n'S 681 e 682, de 1983,_das Cernissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.

Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Resolução
n9 92, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~> 715, de 1983, Com voto
vencido do Senador Affonso Camargo e voto vencido,
cm separado, do Senador Josê Fragelli), que autoriza a
Prefeitura Municípal de Rio Verde de Mato Grosso
(MS) a elevar em CrS 20.000.000,00 (viO.te milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 716 e 717, de 1983, das Cernissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VJRG!LJO TÁVORA NA SESSÃO DE 18-8-83""1!
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE.- Pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nossas primeiras palavras dirigem-se justamente àqueles ausentes- ao eminente Senador Itamar FraD.co,
ao nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena
- explicando-lhes que, pela premência dos ac-ontecimentos não podemos mais postergar; apesar áe sllã não
presença a percussão deste assunto que, por sua atualidade e pelo evoluir dos acontecimentos, estâ a exigir pelo
menos que seja lançadO ao palco dos debates, de uma
maneira desapaixonada mas, ao mesmo tempo, fixadora
de posições e, ao mesmo Plano, talvez, fonte de experiências acUmuladas, transformadas estas por alglinias sugestões, inclusive da nobre Oposição, outras tantas linhas de ação que se possam seguír neste catD.ítiho que
não é fácil do tratamento da nossa dívida externa.
Fe~ta essas observações, gostaríamos de fixar alguns
pontos em que pudéssemos discutir a tão falada palavra
moratória. Espírito latino, principalmente aquele derivado da pátria lusa temos nós muito apego às palavras. A
semântica muitas VezeS nos Seduz mais do que aquela
precisão anglo-saxônica de um só termo corresponder a
uma interpretação única. Recordamos, no iníCío da nossa vida profisSional, que quase c-oincidiu com a era do
desabrochar das idéias -da industrialização nO Pais, das

dificuldades que tínhamos, no início, da tradução daquelas especificações, principalmente das técnicas, peta falta
da precisão com que as palavras portuguesas poderiam
.correSponder àqueles termos da tecnologia de origem, no
ca-so da tecnologia americana, e algo da alemã que então
dominava, antes da Segunda Grande Guerra.
Então, todo mundo aqui discute se moratória neste
País-éTàCtivf:I, se moratória não é factível. E nós vamos,
primeirO de tudo, procurar um lugar-comum para que
um não esteja falando de uma operação, o seu contendor, o seu aparteante, o seu debatedor, de outra espécie
de operação. Um, apresentando razões que julgam
PlaUsíveis, boas e suficientemente irretorquíveis, e, ou::
tros, talvez com arguffientos semelhantes dizendo que é
possível fazer o que o outro mostrou ser impossível, justamente, por estarem tratando de operações bem diferentes.
VamOs faZer uma concessão à eminente Oposição e
nos socorrermos de alguns dos seus luminares, não daqueles que fazem milifica política, mas dos que, com a
SUa Íntelígência; com Seu apoio, comungando com suas
idéias procurãm lhe dar assessoria, seja direta ou indire-

ta. -·

-

Num livro que fez êpoca,logo ao início deste ano, fruto justamente de uma condensação de opiníões expressas
através de 13 artigos de professores do Departamento de
Economia da PUC, portanto, absolutamente insuspeita,
Nrsio Árida, na sua--"Dívida Externa, ReCessão e Ajus=
tes Estruturais"."O Brasil Diante da Crise", nos apresentou ãdórmulas, as maneiras que ao ver de cada uma
dessas autoridades seriam as mais conVenientes para se
enfrentar aquele dilema e, ao mesmo tempo, julgamento
com o qual, dare, muitas vezes não estávamos de acordo, por um pouco apaixonado, criticavam GoVernosptésentes, passados e, talvez, até bastante de antepassados que existiam no Brasil.
Vamos, então, socorrer-nosjustainente de Pérsio Ãrida, da sua classificação, da sua definição do que seja a
moratói'la~--das diferentes espécies de moratórias, para
depois nos fixarmos, finalmente, no que pleiteia, utilizando esta_pala_vra, um lado, o outro lado, e, talvez, até
um terceiro lado, diremos, Governo, Oposição e àqueles
que, como livres atiradores, acham que o Governo e a
Oposição estão errados.
Falav.ra&. suas, que gostaríamos de dizer como nossas,
não em toda a sua extensão, mas naquilo que seja a 9efiniçao,- diz 5. S• que "moratória, em termoS literais, é a
dilatação de prazos ou suspensão de exigibilídade de pagamento através do prolongamento ou anulação das
dívídas".
Neste sentido literal, ele acha que desde novembro do
ano passado nós devíamos dizer (Jue estávamos ein moratória. Mas, diz ele, deix3.ndo de lado o significado literal, aquele q1,1e realmente mais empregado o ê, é o de défaut ou de repúdio, então poderíamos traduzir esta definição estrita de moratória como a consubstanciada no
muito conhecidO jargão popular: devo, i-Ião riego, pago
quando e se Puder. Então, é o défaut, é o repúdio puro e
simples.
O outro caminho seria aquele que nós observaríamos
como sinônimo de moratória, já no elastério da pal3.vra,
de uma renegociação, ao invés de repúdio da dívida, naturalmente, comportando variantes. _
Sabem os Senhores que, internacionalmente, a moratória ê considerada como fal desde que durante 90 dias
eu não pago uma dívida ou as obrigações de juros, percentagens, corretagens a ela atribuídas ou poderia ser o
que chama "a moratória de 90 dias" um outro
constituir-se-ia na renegociação completa em termos que
soportâveis fossem pelo devedor daquilo que hoje lhe
onera as suas finanças ou o conjunto de seus compromissos. Poderíamos, também dizer que esta moratória não
seria unilateral seria moratória renegociada, consentida.
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Aí, no caso, já !Jão seria mais uma moratória, no sentido
da palavra, mas uma renegociação.
Estas palavras iniciais têffi por objetivo deixar bem
claro, ao mesmo tempo bem definido, o que vamos discutir. E aí a afirmativa: vamos examinar a atual situação
do País. Es_ta. será t:~ma discussão que não temos a pretensão que caiba dentro desta hora que nos é destinada pela
Presidência, mas que esperamos - o mundo não se acaba em um dia - seja continuada em outras sessões,
como temos aqui procedido com outros assuntos.
Vamos, então, verifiCar os- números, com enunciação
de conceitos. Estes, sim, devem ser contestados ou não,
como· ·costumamos fazer, aceitos ou não, p.l:ira, então,
chegarmos a algumas conclusões, derivadas de raciocinios- simples e não apaixonados.
Passemos, inicialmente, a alguns conceitos. A declaração de uma moratória por um país (então, estamos na
pósição do cidadão que vai aos seus credores e, unilateralmente, diz da sua incapacidade de pagar as dívidas)
implica na confissão de que o país enfrenta não apenas a
sitUação -de insuficiência de recursos para atender os
compromissos vencidos e a se vencerem; mas sim também a confissão de que não poderâ gerâ-los peJO período
a ser coberto pela moratória. Em assim sendo a condição
primeira - e aí nos permitimos chamar a atenção dos
Srs. Líderes do Partido de Oposição --a ser observada
antes que se declare uma moratória, é a da críteriosa
análise dos fluxos financeiros das transações esperadas,
pois dele dependerá a fixação do prazo da moratória e
bem assim a determinação do seu grau de abrangência.
O estudo deve levar em conta- e aí pensamos que vamos apresentar não uma surpresa, mas uma grande surpresa ao Plenârio, assunto que ê tabu para muita gente,
mas que pelo menos para nós, e esperamos que para Roberto Saturnino não o seja, de enfrentar a realidade- a
verdade 9fua _dos números e da nossa situação atual.
Fazêmo-lo com a responsabilidade de 34 anos de vida
pública. Se os números que aqui apresentarmos, por
qualquer motivo, hão que ser corrigidos, não hã na nossa atitude nenhum desejo de, nem de longe, fugir à verdade. Não poderíamos ter outras fontes senão aquelas
oficiaiS. e sabem os Srs. Senadores, maximé aqueleS que
se dedicam a exame de problemas económicos, quão difícil é equilitãr, em algarismos exatos, determinadas quantias em se tfatando de dívida externa brasileira. Confere,
nobre Senador Saturnino?
O Sr. Roberto Saturnino -

Claro. _

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Em assim sendo, nós
podíamos dizer que, em tese, a moratória alivia a pressãO
sobre recursos presentes, em troca do comprometimento
de recursos futuros. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar em condições de não pararmos a Nação enquanto estivermos sem a anuência da totalidade ou- de
parte dos nossos credores, dentro desse estado unilateral.
Estamos falando na moratória anunciada, programada.
Desculpem~ me a ironia porque muita gente fala aqui na
«morat6ria soberana e libertadora".
Como esse deslocamento no tempo implica na acurou~
lação de d!vidas que algum dia hã qué pagar, mesmo declarando a moratória durante algum tempo, modificando os juros, -modificando,_ como fizemos em 1934, mesmo, os totais do_ principais, hã uma acumulação de encargos no futuro e, portanto, o estudo prévio deve levar
em conta o esforço extra de geração de divisas para que
nós paguemos, ad futurum os débitos que forem se acumulando na extensão normal da dívida atual, modificada pelas· condições ajustadas, de modo que nos permita
continuar importando aquilO absolutamente necessário
para o PaíS continuar a viver.
Haveri.do operações cujas condições contratUais incluem cláusulas de maturação imediata da dívida atual,
no caso, da inadimplência do pagamento de qualquer
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parcela, é também necessário um cuidado extra pois pela
simples declaração da moratória pode, em termos legais,
-está claro, mas não em termos práticos já que declara-

mos a moratória -aumentar o volume dos compromissos que estavam incluídos nos prazos atê o dia em que
essa moratória foi decretada.
Como ademais os compromissos externos - e gostaríamos de chamar a atenção deste Plenãrio - podem
incluir, como normalmente incluem, operações contratadas entre empresas particulares e como neste caso o credor externo pode, inclusive, adotar como represália a
apreensão de bens de devedoras no exterior, há que se
analisar, discutir, ponderar sobre a própria conveniência
vamos falar a palavra tabu aqui- da estatização dessa
empresa devedora ou alternativamente a as_sunção pelo
governo dos débitos não honrados. No caso brasileiro,
por exemplo, a VARIO, a Vale do Rio Doce, a P:&
TROBRÃS, as agências dos bancos comerciais privados
são entidades que, conforme o caso, estatais privadas,
devem ser bem consideradas nas suas agências, nos seus
haveres exteriores, quando da decretação do que nós
chamamos essa moratória unilateral. Umas, por sujeitas
a represálias, deveriam ter seus débitos encampados logo
pelo Governo, antes da decretação _dessa medida, outras
deveriam ter as suas agências estatizadas.
Srs;, não somOs estatizan-tes, estamos examinando,
friamente, um problema. Pode haver outras soluções;
lançada aqui a discussão, soluções que apareçam.
Se o país que declarar a moratória deixar de atender
seus compromissos financeiros com fl1Stítuições financeiras - não honrando o pagamento das amortizações e juros - não poderá esperar, está claro,- que essas instituições realizem novas operações financeiras: Elas congelarão os seus financiamentos. Isso ê um pouvo de Conselheiro Acácio, mas queríamos, também, deixar bem
lembrado este tópiCo.
Se essas operações com entidades financeiras incluírem o financiamento das nossas exportações e de
nossas importações - e daqui a pouco iremOs apresentar os números e percutir justamente-a-dificuldade im6n:.
sa com que nos vamos defrontar por esta- causa - ficaremos condicloll3.dos apenas a créditos de fornecedores
que assim desejarem, pela tratibilidade do negócio, e a
acordos governamentais.
Na hipótese de continuarmos a obter algum tipo de
crédito de fornecedor, parte de nossas importações poderá continuar a ser feita com algum financiamento. Este,
no entanto, o serã a custos muito maiS altos do que os
que hoje prevalecem. E, no caso, gostaríamos de, mais
uma vez, repetir- 69% de nossas importações são feitas
na base de financiamentos que variam de 30 a 180 dias; e
12 a 13%, entre 180 e 365 dias; uma pequena parte, 6 ou
7%, acima deste prazo; e apenas 12 a 13%, à vista. Isto
tomado como base o ano de 1982, que não foi diferente,
na composição desses percentuais, dessas alíquotas, aos
três anteriores.
No caso- aí começamos- de termos de fmanciar as
nossas próprias exportações. o que hoje ê- feito_ através, geralmente, dos bancos internacíonais pois a nOssa capa~
cidade de financiar nossas exportações é limitadfssirna.
Como veremos daqui a pouco, há que se considerar, ain~
da, a conseqUente queda do volume de recursos que as
exportações por nós financiadas geram a curto prazo.
Por exemplo, se 50% de nossas ez:portações (não ê 50, os
Srs. vão ver os números exatos, já daremos, daqui a pouco, mas arredondando, 50, que é a metade) forem financiados em prazo de dois anos, e o restante pago à vista,
os 22 bilhões de dólares previstos para nossas exportações em 1983, representãrão, no máx.iriio, a entrada de
recursos da ordem de 16 bilhões de cruzeiros, no corrente ano,
Com ou sem finanCiamerü.O-das exportações, para que
possamos honrar nossos compromiSsos - postergados
com a moratória - e ainda realizar importações que

permitam ao País o crescimento _da produção interna,
necessârio será .. que as nossà exportações, aí, sim,
cresçam de uma maneira bem acelerada.
VamOS supor qUe o País declare e adote uma moraÍóri3.-até 1990, uma moratória-que não seria das mais
longas - estamos no ano de 1983 e para 1990 são sete e
ma:is um- -seriam os 8 anos tão falados. Vamos ver o
teta da nossa dívida externa, comparados os números
atuais, 60,1 bilhões de dólares. E se essa moratória ill~
cluir o não pagamento -dos juros devidos nesse período,
teremos. em 1991, terminâdo esse prazo, uma dívida externa de 184,1 bilhões de dólares. Sobre esse total, a títuR
lo de juros, aproximadamente, e .os Srs. sabem que a
maioria desses juros que nós contratamos, ou melhor,
77% desses empréstimos foram a-juros_ flutuantes, não
vamos discutir se deveriam ter sido ou não, era regra interTI:aCIOÍial e o foram, jtirOs flutuantes são os Juros do
dia, mas teríamos que pagar a título de juros, anualmente, 24,2 bilhões de cruzeiroS. Isto no caso da taxa de juros
não voltar a subir. Decretamos a moratória, e saímos valentes. Atravessamos esses oito anos-impávídos, -hipótese
mais do que otimista. Mas para que pudéssemos manter
em 1991 um nTvel e não vamos muito além, de vínte bilhões de dólares an~ais de impqrtações, admifíndo que
passamos esses oito anos segurando as importações a
esse nível, ou seja, o mesmo que em 1982, nossas exportações terl'am aiora que ser, parece crucial, no mínimo
de US$ 45 bilhões a soma desses encargos de serviços,
serviços da dívida, çom mais a necessidade de pagar algo
que são aqueles serviços outros, não dos juros, nã"ó da
dívida, da balança de serviços, fretes, viagens externas,
só para citar, que nós batii:amoS como turisino oficial ou
não. ISsO implicaria, repetimoS-, numa necessidade riúnima de 45 bilhões, o que exigiria, está óbvio, que tivésse·
mos um crescimento anual, dessas exportações, desta
data até lá, de 9.4% ao ano.
Ora, se há neste aumento de exportações que estão
pretendendo fazer já, e é outro tópico qUe :PrõCUr::ireinos
discutir, está sobrecarregando de uma maneira que a
própria Oposição declara insuportável à econômia brasileira, imaginem os Srs. o que será um crescimento contínuo e progressivo de 9,4% ao ano até atingirmos esta me-

ta.
Agora, apenas uma observação, saindo um pou-quinho
do ;:tssunto para depois voltarmos ao mesmo. Se o Brasil,
com o retardamento de acordo com o FMI tiver proble·
mas de liquidez, ainda mais sério do que aquele que boje
existe, podeocorrer de termos que declarar; então, serepudiarmos o FMI, essa mesma moratória, a prazo curto,
aquela que nós falávamos de 90 dia-s, que haveria com o
pagamento postergado das operações 63_, __ 289 e 4.131,
-que é o tipo de operações que fazemos hoje? Permitimonos lembrar aos Srs., sonialn Si bilhões de dólares.
Gostaria, então, perrllitam os Srs., de fazer -uin peque- nó exerdcio·aritmé:tico, para o qual queiemos chamar a
atenção do eminente Uder do PDT, Senador Roberto
Saturnino. Vamos supor que, dentrO de um pequeno
exercício aritmético, disséssemos acabou, está liquidado,
devagar com o andOr, não podeinos, no momento vamos
suspender o pagamerito de juros e do principal da dívida
externa. Estamos bem caracterizando os diferentes aspectos de moratória, os Srs. estão vendo um por um,
para depois não darem desculpas de que estávamos referindo àquilo e o interlocutor se referindo àquilo outro.
'Não, estamos mostrando o que falávamos. Realmerite,
nós teríamos os ••ganhos" à primeira vista, -bem razoáVeis: QUantO às amortizaÇões deste ano, eu não teria nem
que me incomodar com elas. E por quê? Porque essas
affio!tizações jâ foram- com as nego-ciações do ano paSsa-do, as amortizações do principal, amortizações da dívida, este ano 4 bilhões e 800 milhões de dólares foram jogados para adiante, não é? Oito anos com 3 de carência sem nada.
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Mas, então, eu ia suspender juros gerais e amortização
da dívida, esta sim, não mais com os bancos comerciais,
com eles eu já me arreglei, ou seja, tanto faz eu declarar
moratória como não, eles não podem me cobrar mais
aquilo que já está joga.cJo para adiante.
Mas teria uma ec_onomia dejt.iros de 4 e meio bilhões
de dólares, e teríamos economia de despesas de juros e
amortização, com as chamadas agências, organismos, e
com os supplies, com aqueles fornecedores -- permitam
uma tradição- no período de agosto, que é o atual, até
dezembro, de 2,6 bilhões de cruzeiros. Somados, eu teria
um desafogo de 7,1 bilhões de dólares. Um belo _desafogo. Mas não é só isso. Isso ê uma primeira etapa.
Em compensação, como nós dissemos aos Srs. que o
"percentual das importações pago à vista é de 12% - estão reco-rdados, e vamos juntar a tabela - significa, no
caso, para o período de agosto a dezembro, uma perda
de financiamento que alguém nos devia financiar, e
como declaramos a moratória fria, universal, soberana,
U.I)Ilateral~ não o fará, de 6,5 bilhões de dólares. A coisa
já não ·vaí"boa, maS vamos para diante.
Issg nas importações. Nas exportações, o percentual
perdido, não chegaria a 50%. VamoS dizer, 45%.lssõ daria uma redução de 4,5 bilhões de dólares. E queremos
saber como alguém poderia suprir isso. Vamos depois
discutir os -remédios do -comércio barter, isto é, comércio
com troca de mercadorias, tendo o referencial de moeda
forte, como se tentOu com o México.
Então, teríamos ganho, numa primeira etapa, porque
- e vamos para diante - economizaremos 7, I bilhões
de dólares, e tenho que arranjar alguém, isso na hipótese
muito otimista de continuarmos a manter as nossas importações e exportações no mesmo nível, que nos forneça de 11 bilhões de dólares; isto é, 6,5 6ilhões de importações, e finanCiaiileritO para 4,5 bilhões de dólares de
exportações. Seis e meio com quatro e meio soma onze.
Mas não é tudo.
O cálculo apresentado leva em contas apenas alguns
aspectOs -da marat6ria. MUíto bem! V. Ex•s vejam que
nos ganhos, no que eu economizo, está incluída apenas a
postergação do pagamento das amortizações dos 2,6 bilhões e dos juros 4,5 bilhões, que nós falávamos, previsto
para o período agosto e-setembro, e que não estão cobertos- está claro - pelo Projeto II. Do lado das perdas
nós arrolamos apenas os recursos financeirOs colocados
à disposição do País --recordem, projeto III- para financiar importações, 6,5 bilhões de dólares, e exportações 4,5.
Estamos repetindo aqueles dados para bem concate-narmos as idéias. Recursos - lembrem-se - previstos
dentro do conjunto, Projeto III, em que queríamos aqueles crêditos que permitissem o nosso comércio externo.
E preciso considerar as questões; como as relativas ao
Projeto l, que seria o apote de recursos adicionais, ao
Projeto IV, dos depósitos interbancários, que com a inoratória íriam a zero; sem falar nos efeitos que a suspensão do financiainento internacional, às nossas exporR
tações- já dissemos há pouco- terão sobre o seu volume. Está claro.
Ainda que ignoremos esses reflexos sobre as exportações, teríamos que incluir, no cálculo, o não desembolso pelos bancos internacionais dos recursos do Projeto 1
- números a ser fornecido pelo Banco Central, e com
toda sinceridade, no momento, ainda não conseguimos
chegar, e declaramos, desde o início, as dificuldades que
temos de acertos precisos, exatos, até às unidades daqueles algarismos que conformam essas o·perações internaC"!Oiiã.ls-:..:..::.. e a ~rieciSSida:âe de imenso, de Imediato reembolso do saldo do Projeto IV. Porque aí ê dívida interbancária; número, também, a s_er fornecido pelo Banco
Central. Mas não consideramos isso nos cãlculos. Não
sabemos se estamos sendo suficientemente claros. Isso é
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um surplis, e que não estâ sendo ainda considerado no
caso.

Assim, diríamos, vamos repetir: Postergaçào das
amortizações e de juros, mais:__ é PéisítíVó, é 3: nosso fii~
vor - 7, l bilhões de dólares. Isso que já vimos. Maturação dos financiamentos de br.portãções e imp-oftãções,

sabem V. Ex•s que deixaríamos, no mínimo de receber,
neste ano, p-orque estamos fazendo o exercício numérico
sobre o ano de 83, passaremos para 84, passaremos para
outros anos, se necessário fOr. ----- --Continuando. Não ingresso das parcelas ainda não desembolsadas do Projetu: I; é aquele um bilhão e nõVecentos milhões de dólares esses ·de que os Srs. têm noticüi.s,

por todos os jornais, e que está faltando pagar. E o que
temos do saldo do Projeto IV; isto é, os 6,5 trilhõesde
dólares, que não são nossos, Oepositados nas agêriciaS ·
dos nossos bancos, no exterior. Seis e riteiO bílh.õ6s, vamos repetir, Fazendo essa soma, mais 7, l bilhões, menos
li bilhões, menos I ,9 bilhões, menos 6,5 bilhões, nos dá
um gap de 12,13 bilhões de dólares. Esse. ralmente, seria
o retrato com que nos defrontaríamos, momentaneamente, na decretação _daquilo que alguns chamam de
moratória unilateral, soberana e salvadora.

O

Sr~-

Fábio LUCe"na.:.... V. Ex• me pe-rmite, Senador?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não. Com prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Embora V. Ex• tenha chamado
atençãO do eminente_ Líder do PDT ..

O SR. VIRGILIO TÁVORA- E porque o Uderâo
PDT estava voltado, de costa para a Tribuna.
O Sr. Fábio Luclena -

... eu ouso, ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não ousa não, V. Ex•
dá prazer, Senador. Todos iiús aqui somos iguais perante
a lei. Só nos dá prãzer a sua intervençãO.
O Sr. Fábio Lucena - ... por ser seu ouvinte atenciosíssimo, ouso _ínterrompê-Io por pouquíssimOs i:iiíriutos, dentro do tempo regimental. Apenas para dizer que
parece que V. Ex• estâ uSandó a linguagem que Georg'e
Orwell, no seu livro 1984, ele prevê o estabelecimento de
um Estado totalitário nos países que para isso Caminham, uma linguagem que ele chama de "novilíngua",
que é a linguagem que só os governantes entendem. Ecomo não sou eu um governante, confesso a dificuldade
de entender a linguagem de V. Ex• Daí eu cometer a ousadia de aparteá-lo.
O SR. VIRGJLIO TÁVORA --Eminente Senador,
não há ousadia nenhuma. E a linguagem eu procurei
usar a mais chã. E V. Ex• não viu economês nenhum.
O Sr. Fábio Lucel!la - S que a linguagem de- V, Ex• ê
muito complexa.

O SR. VIRGILIO TÁVORA muito difícil.

O problema ê que é

O Sr._ Fábio Lucena- A compreensão varia segundo,
evidentemente a capacidade de coropreendedor.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Senador Fábio Lucena, V. Ex• está querendo elogio.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, V. Ex~ começa
pela semântica ou pela semiOtica di Palavra moratória; e
cita défaut de mesma raiz latina como seu sinônimo,
quando o défaut, como bem disse V. Ex•, além de repúdio é uma rejeiçãO de co!Dpromissos e nada_ tem qu_e ,er
com moratória.
- --

0 SR. VIR GIL!O TÁVORA- Na opíníão de V. Ex•
Mas, na opinião de abalizados economistas, é_uma das
formas ...

O Sr. Fábio Lucena - é a opinião do vernáculo, ExJ, é
- a opinião do léxico, Muito bem! Ao que pa<eçe, o Brasil
está em mora, uma vez que a raiz latiria da palavra moratória é precisamente a expressão mora; daí, demora, morada, onde se permanece por muito tempo moradia, moroso; etC._ Não hã nenhum sinônimo para a palavra moratória, que é uma das poucas palavras da Língua Portuguêsa que- não tem simplesmente sinônimo - pelo menos, é o que ilustram os dicionários. V. Ex• faz referêncfa
às alterações que essa palavra teria sofrido ao longo do
tempo como, por exemplo, a palavra famigerado, da
qual muita gente tem medo: o "famigerado" assassino.
Famigerado não é nada de feio ou de monstruoso, é simplemente famoso. A palavra demagogo, de origem grega,
signifiCa um condutor de povos, mas sofreu deturpação
tamanha, que hoje demagogo é um parlapateio. O mes~
mo não acontece com pedagogo, com um técnico em
educação, por exemplo. V. Ex• fala em moratória sobe~
rana, universal, alegando ou dando_ a entender que a
Oposição defende esse tipo de m-edida, quando, na realidade, a Oposição insiste em moratória como ato de soberania; declaração -de moratória ...

O SR •. VIRGILIO TÁVORA -Nobre Senador, não
eStamos in~_ínuand_o, porque não somos de insinuar! É
equívoco de V. Ex• Estão aqui registradas nos Anais ...
O Sr. -Fábio Lucena - Nobre Senador, V. Ex• é um
homem 'formado em ciências exatas, é um engenheiro e
evidentemente sabe melhor do que qualquer um de nós,
que o raciocínío matemático- Parte do geral para O parti~
cular, é o chamdo método dedutivo que se opõe ao método indutivo, que parte do particular para o geral. O que
V. Ex• está fazendo é exatamente a indução dos fatos, es~
tâ partindo do particUlar para o ger-al, quando o iaCiocinio lógico levá~lo~ia, para a melhor compreeensão de "Sua
linguagem, a vir do geral para o partiucular, a deduzir as
coísas ·do universal para o regional, ~igamos assim. V.
Ex• alude a represália e a pressuntiva necessidade da estatizaç~o de certas empres~_s nacjonais, brasileir~, ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Agências!

O Sr: Fábio Lucena- ... agências brasileiras, antes de
uma provável declaração de moratóriã, e isso me levou a
entender- jâ que V. Ex• usou a expressão "represália",
__que no caso da declaração de uma moratória, haveria
uma pirataria dos nossos credores em relação a essas
agências -_ aviões da VARIO, por exemplo, seriam
apreendidos e transformados em presas de garantia do
nossO endividamento.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador
Fábio Lucena, permita-me interromper o aparte de V.
Ex• Nós não afirmamos que haveria, ...
O Sr. Fábio Lucena-- V. Ex• tem todo o direito!
O SR. VIRGILIO TÁVORA~ ... mas aventamos a
possibilidade. Vamos lembrar - V. Ex• é muito jovem,
nós não temos a felicidade de ter essa idéia- que isso jã
sucedeu exatamente com empresa aêrea brasileira e vamos lhe citar o nome- a Real. Antigamente, a Real tinha a concessão de uma linha para Nova York, e esta
CQO'lpanhia, quando para pagamento de -dívidas suas no
exterior, que ela não honrava ...
O Sr. Fábio Lucena - O Brasil estava em moratória?
O SR. ViRGJLIO TÃVORA- Um momento, já digo
_a V. Ex•, falando de: empresa, que era muito pior. Esta
empresa, a Real - permita-me esclarecer, pois V. Ex'
era muito jovem nesse tempo, lamentavelmente eujã tinha alguma idade- sempre tinha, para que seus aviões
pudessem descer no aeroporto de Nova York - digo
_logo o nome da companhia e a época: logo depois da re-
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constitucionalização do País, em 1945- tinha que deixar sempre um avião lá no parque, como garantia daquela dívida, para que não fosse tomado· pela justiça dos diferentes países, porque qualquer credor poderá fazê-lo.
Se um banco brasileiro, particular, tem no estrangeiro
uma dívida que não possa ser saldada por seus credores,
não tem a menor dúvida de que poderá' a justiça...
O Sr. Fábio Luce'na- Perinita-me prosseguir, Ex•, eu
serei breve.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Só estou dizendo que,
quando V, Ex• falou em empresa aérea, já tivemos no
Brasil esse _exemplo.

O Sr. Fábio Lucena- Eu serei breve. Só quero que V.
EX•_ me cite um avião mexicanO -ou polonês, ou um baricO
polonês ou mexicano que tenha sofrido esse tipo de ação,
depois que esses países recorreram à moratória.
O SR. VIRGILIO TÃVORA -·Respondemos muito
bem a V. Ex': não interessava, no momento, aos credores. O México, por exemplo, imediatamente entrou em
renegociação e a Polônia, pelo vulto das suas dívfdas e
pela pequenez imensa da sua rede bancâria externa - e
depois vamos tocar nos outros aspectos da moratória ...
O Sr.. Fábio Lucena - Permita·me concluir o aparte,
porque a prevalecer o argumento de V. Ex•, o Brasil perdeu uma excelente oportunidade de receber o seu endividamento em relação à divida da Polônia: bastava haver
apreendido os aviões poloneses colocados à disposição
do Coronel Kbadafi, que estiveram detidos no País.
Com relação ao· assunto, eu quero salientitr qrie. conforme V. Ex', em relação ao México e à Polônia, não houve
interesse na pirataria externa, mas em relação ao Brasil,
há esse interesse. Se o Brasil recorrer, como ato de soberania, à moratória, ele sofre o risco da pirataria por parte
dos bªDCOii.es.~angeiros, dos nossos credores, de prenderem aVtOes ou seqUestrarem parte de bens comerciais
brasileiros localizados no exterior- foi o que V. Ex• disse. Vou concluir, pedindo que V. Ex• saliente quais as
vantagens que redundariam para o Brasil, não em nove,
mas eril cinco -anos - vamos ser mais pOnderados,' mais
tolerantes para com os nossos credores - quais as vantagens que redundariam para o Brasil se, em cinco anos,
o Brasil conseguisse com que os credores aceitassem taxas suportáveis para o Brasil apenas em dois tipos de juros: no prime rate, que é o juro que V. Ex• sabe que éofe·
recido aos credores preferenciais dos Estados Unidos. e
no libor, que regula o mercado financeiro eu.fopeu. Vamos adm-itir que esses dois mercados aceitassem taxas de
juros compatíveis com a capacidade do Brasil de pagar'
os seus c~mpromissos com os credores estrangeiros. Eu
lhe _pergunto_: isso seria_vantajoso ou não para o Brasil?
O SR•. VIRG.lLIO TA VORA- Terminado o aparte
de V. Ex-'? Com prazer vamos esclarecer ao eminente Senador, que ftzemos aqui um exame nos termos que pouca gente gosta que se utiliz.e aqui, de todas as perspectivas que se abririam com a decretação unilateral da mora- ·
tória soberana, etc. etc.
Então, o que nós dissemos não foi futurologia! O -que
nós dissemos é que, quando, além de tod~s aspectos financeiros que aqui enumeramos, e que V. Ex' desculpe
ter que apelar, justamente, para seus colegas que jã lida~
ram até no Banco do Brasil, na ârea internacional, Q':le
nós não estamos aqui, pressagiando, como qualquer cassandra, desgraça para o nosso País. Serfamos os últimos
a dizer isso. Estavãm most~a,ndo o que pode suceder,
quer dizer, todos os caminhos, todas as encruzilhadas,
tadas as diferentes alternativas de que um credor pode
lançar mão, no caso da moratória, no tipo em que procu~
ramos citar, que vamos examinar moratória por moratória.

Esses diferentes tipos, porque não queríamos incidir
em discussões meramente bizantinas aqui, eril estar fa~
lando já em renegociação, inas esse é o tipo de moratória

que desejamos, outro dizia, não, a minha moratória é a
moratória ein que declaro soberanamente que deixo de
pagar tudo, e vamos arrumara casa e .depois fica tudo no
lugar. Desde o iníCio dissemos isso.
Então, V. Ex' verá no decurso desta oração, ou da
próxima, não sabemos a boa-vontade do Sr. Presidente,
como diremos que, uma vez resolvidos estes problemas
do ano de 83, com o aval do FMI,- FMI é hoje uma
palavra esconjurada- mas, nos podemos ter a renegociação no Clube de Paris, ou a renegociação que no fundo todo brasileiro deseja desta df_yjda, e também vamos
apelar para_os números. Se pudéssemos, ninguém estava
louco_ de querer gastar todos estes recursos. Ainda mais,
vamos percutir, e-logo responder para V. Ex• não ficar
muito impaciente, uma renegociàção praticamente- nes~
tas bases, é que nós haveremos de, não nas bases afirin:i~
das por V. Ex• que não é filtrifólogo, mas a renegociação
da dívida, isso não tenha a menor dúvida _que chegaremos a-ela. Agora precisamos, em pririteirO lugar, de um
aval e, em segundo, de nos conformarmos ao máximo,
sem destruir a economia, e aí é motivO para discussão, eu
acho, durante duas ou três horas, por isso é que trouxemos o assunto à baila, à discussão -aqurno plenário. Os
Srs. não discutem tanto que o Senado, que o Congresso
deveria ser um fórum de debates? _Sim, por isso nós esta~
mos trazendo o problema e mostrando que há soluções.
Sr. Presidente, se V. Ex• tiver boa vontade com o ora~
dor aqui presente, como tem com aqueles outros da
Op_osiçãci, quando até se eSquecia dessas luzizinhas ...
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Eu quero dar
uma rápida explicação ao nobre Senador Virgflio Távo~
ra. Na verdade, cu não eStava na Presidência dos traba~
lhos. V c_Ex~ assomou à tribuna às 16horas e 6 minutos e
a assessoria me informa que V. Ex• está com o_tempo ter~
minado às l7 horas e 6 minutos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois bem, V. E•• poderia esperar um pouquinho, porque eu desejava muito
ouvir o aparte do eminente Senador pelo Amazonas, depois, não tenho a menor dúVida de que o Senador Roberto Saturnino fará_um pequeno debate. Mas isso, acho
que vai enriquecer, ao invés de descolorir o_ debate.
O Sr. Fábio Lucena -

Terça-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto de 1983

Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Um mo mentino, eu quero dar uma resposta ao nobre Senador Virgílio
Távora.
O único problema é o seguinte, após V. Ex~, teremos
os Senadores Ãlvaro Dias, Mário Maia, Fábio Lucena,
Gabriel Hermes e Pedro Simõn. Como se vê hã ainda
uma longa lista de oradores a falar.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas, Sr. Presidente,
faço apenas um apelo: vai o aparte dele, vai o aparte de
S. Ex~ que aí está ...
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --V. Ex• tem a
palavra pela ordem.
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, não foi feita a
mesma comunicação de Liderança do PDS.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Foi, infefizmente, senão eu teria falado pela Liderança e viria falar agora.
O Sr. Fábio Lucena- No caso, era o que eu iria propor.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Qual é a proposta de V. Ex''?
O Sr. Fábio Lucena - Eu ia propor que fosse cedido
ao eminente orador o tempo de comunicação de Liderança, se não tivesse sido usado pelo PDS.
O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Mas, pelo Regimento não _pod~, Senador.
- -O Sr. Virgílio Távora - Eminente Presidente, não
quero enganar a Mesa, o Senador Aloysio-Chaves, apesar de algumas ponderações nossas, ocupou o tempo de
Liderança. Não posso enganar.
O Sr._Fábio Lucena- -Permifa~me uma rápida intervenção. _
-O SR._ VIRGILIO TÁVORA- Apenas um momento
para ouvir o aparte do nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, eu quero fazer
-·ver, em-primeiro lugai-, -cille assuntos- muitos meÕ.oS importantes do que o que V. Ex• está tratando hoje nesta
Casa, já mereceram, aqui neste Senado, duas, três horas
de tolerância da Presidência. Assim, eu gOstaria de ro~
gar, Sr. Presidente, por essa manutenÇão-da úil.diçào.
Porque~ quando o assunto se reveste de importância tão
transcedêntal ...

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Na verdade,
nobre Senador Fábio Lucena, o assunto que_ S. Ex•, o Senador Virgílio Tâvora, está tratando neste momento, eu
sei que_ é da mais alta importância, mas, infelizmente,
acontece nesta Casa que se um Presidente eventual,
como eu que_sou Suplente da Mesa, e não vai nisto ne~
nhuma censura aos componentes da Mesa, mas eu sempre, como tenho dito, como Presidente que fui por quatro vezes na Assembléia Legisltlva_ do meu partido, semp.re me cingi muitO ao Reg~mento, porque, cumprindo o
Regimento, eu dizia ao GOVernador Parsifal BarrosO, lá
no Ceará, que, cingindo-me_ ao Regimento, eu satisfaria
à Oposição e ao Governo. E nunca quis abrir um -prece~
dente ou um privilégio, porque o precedente é muito pe~
rigoso, e o pTívilégio também, menos perigoso, mas tambi:m é perígoso. Eu sei que o assunto ê importante, mas
sei também que ainda estão aí para falar os Srs. Senadores Ãlvaro Dias, Mário Maia, Fábio Lucena e_o Senador
Pedro Simon. Então, se eu ftzer isso, fico sujeito a uma
censura.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Eminente Presidente,
permita-me interrompê~lo. Não há dú_vida, amanhã, espero que a Liderança não tenha nada de mais importante
para- comunicar~ ~ontinuaremos o dehate. Nós Viremos _
para cá, pois estamos aqui para isso.
O Sr. Fábio Lucena- Repetindo o que disse o Presidente Senador Jarbas Passarinho, segundo o qual o orador que estava acima do horário, eu não me sinto mais
com o direito de interromper V. Ex• tendo em vista a ·exigUidade do tempo: Em outra oportunidade terei o prazer
de receber suas Uções.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Lições não, V. Ex~.
quando muito, ouvirá o externar de opiniões, mas, Com
prazer, ouvirei a voz que faltava.
O Sr. Roberto Saturnino- Eu também, nobre Sena~
dor, não queria interromper o discurso de V. Ex~. porque
quero, sobretudo, ouvir, para depois falar, usar a tribuna
e falar mas V. Ex• realmente aborda objetivamente o as- _sunto que tem maior importância, e aifai hoje a maior
dose de atenção e que angustia a toda a Nação brasileira.
O SR. VIG[LIO TÁVORA- V.
mente atrai atenção?

Ex~

acha que

real~
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O Sr. Roberto Saturnino- Acho sim, embora às vezes
as aparências não reflitam _o que se passa na consciência
de todos nós. Mas, nobre Senadõr, eu espero não só a
conclusão da a_'ialiação das conseqüências da moratória,
porque moratória, para mim; é o -que V. Ex• está apreciando, isto é, a declaração realmente unilateraL..

O SR- VIRG!LIO TÁVORA- É o repúdio?
O Sr: Roberto Saturnino- Não é o repúdio. É o reconhecimento da dívida, mas o reconhecimento da nossa
incapacidade de pagá-las nas condições contratadas. Então suspendem-se os pagamentos atê que se chegue a um
novo eritendimento._Mas, é a suspensão, por decisão unilateral. E V. Ex• avalia as conseqüências dessa moratória. Eu quero, depois, entrar um pouco no debite da
sua avaliação porque, por- exemplo, eu fiz aqui um pe-·
queno cálculo bruto c_om os dados que V. Ex• mesmo
nos dá, de que 70% das nossas importações financiadas
de agosto ...
-c-O SR. VIRGlLIOTÁVORA- Estou me referindo de
agosto a dezembro.
O S~. R_ob~to _Saturnino- Sim, mas acho que V. Ex•
não éonslder<?U... O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Veja bem, hoje eu de- -claro a moratória, vamos ver o que acontece nesse fim de

1983.
O Sr. ROberto Satumino - Pois é. -Eu até não estabele~
ceria assim i.tmã aVidiaçãO.dõ que vai daqui até 31 de dezembro.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Esta é uma-parle que
eu procurei fazer o mais didãtica possível, justamente
Para -lião iilCõrrer no pecado que o Senador Fábio Lucena reclamava de falarmos em economês e sabe V. Ex•
que uma palavra de economés aqui pratiCamente não foi
pronunciada.
O Sr. RobertÕ~Saturnin~- É verdade. Quer dizer,
considerando este dado, um perlodo médio de 90 diaS de
financiamento de 70%-das importações e um perfOdo mêdio, digamos, de "220 dias para os 12%, eu fiz um Cálculo
aqui, daria algo entre 3,5 a 4 bilhões de dólares. Porque
esses fifl.anciãmentos são rOtativas; quer dizer, ao fim de
um período de 3 meses'entram as diviSas correSpondeu~
tes ao pagamento, então, se refaz. São créditos rotativo
que se tem que tomar pelo perfodo médio do financiamento, ou seja, o valor das importações naqUele período
médio. Bem, pelo meu cálculo isso significaria algo entre
3 a 4,5- biihões de d9iares que, cOnsideiando os pagamen~
tos de serviços - não os jurOs- eú imagino que isso pudesse ser recomposto ao fim de 3 meses já que estamos
obtendo cerca de 2 bilhões de dólares por mês de saldo
na balança comercial. Mas o que eu quero também fazer
com V. Ex•, depois de discuürmos sobre a-avaliação das
conseqUências da moratória, é também avaliação das
conseqUências da não moratória, isto é, o que acontecerá
ao nosso País caso se obtenha, na melhor das hipóteses,
uma renegociação submissa às condições ditadas pelo
sistema fínàilceiro interilacional. Como ê que nós vamos
sair dessa também? Quais são os sacrifícios que iSsO vaí
-significar para a Nação? Porque eu acho que essa decisão
tem que ser uma decisão de pesagem nos dois pratos da
balança: a moratória e a não moratória; as conseqíiências de uma e as conseqíiências de outra. Só assim nós teremos um critério, uma base de racionalidade para encampar uma ou outra decisão. Estou ouvindo V. Ex• e
vou ouvi~lo até o fim e pretendo logo, na semana que
-Vem, colocar tãnlbém o meu ponto de vista com os dados
que V. Ex' me forilece, porque eu não os tenho. Eu COnfio nas informaÇões que V. Ex• nos traz.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador,
permita-me dirigír ãC.fSf:-Fiesidente, solicitando uma pequena tolerância. Vamos fazer o máximo possível de
apelo à nossa sintese.
Emiilente Senador, dissemos' aqui, desde o íOICíO que
iríamos apresentar as diferentes faces do piõbtema, desde a moratória, qr.ie acho que V. Ex• está repudiando,
mas vou, para chegarmos a um acordo, à moratória unilateral e soberana.

O Sr. Roberto Ssturnino- Permita-me, Senador, pois
acho que este detalhe é. importante. Não estou querendo
repudiar, porque acho que o repúdio é a_guerra. Quer dizer, nãQ estou aventando a hipótese da guerra nem por
nossa iniciativa, quer dizer, não reconhecemOs-essa dívi~
da, não vamos pagã-la, isso realmente ê a guerra. Assim
como não acredito na guerra- desencadeada por eles: seqüestro de bens brasileiros no exterior, etc. Acho que,
das duas partes, há o mínimo de bom senso para que não
sejam tpmadas iniciativas que signifiquem a· guerra, porque o Brasil ê importantelleSSe-si.Stema Ociâental, e, erifim nós Podemos também falar um pouco com_ isso.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ai de nós s_e_nào fôssemos! Aonde estaríamos neste momento?!_
O Sr. Roberto Saturnino- Exato. Então vejo a moratória como um instrumento de renegociação. Quer dizer,
a moratória é para abrir as negociaçõeS, só que erri êdndições que não sejam de submissão aos interesses dO sistema financeiro internacional.
-- -"'"':-
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-aí não é perversidade mínha, V. Ex'sãbe bem dissopode aferir.
_ O $r- Rober Saturnino "'""": NãO tenho mais não.
O SR. VIRGILIO TA VORA- Já desceu assim de cotação? Tem ainda, tem! Pois bem, pode aferir justamente
que só para o petróleo nós estamos precisando, e aí é que
está nossa grande dificuldade,-depois vamos d!zçr noss1;1
mea-culpa. Não vamos, aqui, dizer tudo que o Governo,
de 1973 para cá, em termos de ra-cionalização de dívidas
e de equacionamento da política externa fosse ne- plus ultra. Houve enganos como seres humanos, e um deles foi
justamente, e vou dizer alga que é impopularíssimo, mas
não cultivamos impopularidade, não ter adotado a simoneta ou coisa semelhante, quando em 1973 tínhamos de
ter racioriado mesmo que o povo houvesse jógado pedras.
O Sr. Robe-rto Saturnino -

Muito bem!

o·sR. VIRG1LIO tA:VORA --V. EX,-sabedisso. Aí
foi um défant nosso. Mas não foi s6 do Governo-'não!
Foi também da sociedade brasileira que, naquela época,
se levantou - e V. Ex• se recorda- dizendo que aquilo
~ ·era úffi absurdo. No entanto-, Outros países raciomiritlTI, e
racionaram fortemente, países inaUstríalizados chegaram a ter 30% de queda de consumo aparente.
Vamos mostrar aos ilustres Senadores, sem procurar
saber- de quem fOi a culpa; pOrq-ue leite derrilnado não
mais interessa que se aquele nível de consumo aparente
de 1973 houvesse Sido mantido, ou com um ligeírO-acrés- cimo, c-om a produção de _hoje da PETROBRÃS,--tã-o
atacada, tão incompreendida, maS sem·e~a, e me descul-peril a eXpressão,-Se-m ela ü~fiatnos ido aõ beleléU:: Com
aJi -alterflativas leVadas a Sério, seja na eletrotermia, seja
na -substituiçãO- d-6- OtE, IBTE Por cãrvãO, seja no
PROÃLCOOL, seja no incentivo do PRODIESEL, nós
estaríamos bem, numa situação formídâvel, numa si~
fuação de dízei', como falou O eminente Senador Roberto Saturnino: "devemos, não pagamos pOrque não podemõs, ·pagaremos quando nossas forças -pifmítii'em''.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Muito bem! Vé aí,
eminente Senador, como é construtivo o de"bate. ~. Ex~
vai ver que aplicamo-s aqui, cartesianimente, o método
de apresentar, a nosso ver, o que significa a moratória.
Vamos, agora, apresentar, pelo menos, o programa_do
resto da nossa discussão. Seria como chegar a uina renegociação dessa dívida sem incorrermos naqueles perigos,
que eu estou, em parte, de acordo com V. Ex• Só em última ratio, dada a importância da dívida, por ISso é que digo, graças a Deus já somos importantes, devedores grandes, todo mundo respeita para, ao mfnimo, -neste período
da dívida, continuarmos a crescer, e ao mesmo tempo,
Sr. Presidente, só podemos agradecer a bondade de V.
vai haver surpresa de V. Ex•, muita coisa acontecer de
Ex~ Se_V. Ex• e a Mesa permitirem, já vamos nos inscreacordo com o que ã Oposição, um pouco sôfrega, iiias-ver para continuarmos este pronunciamento, na
que é tão patríota como n6s, deve pensaf no BraSil da
segunda-feira próxima. (Muito bem!}
mesma forma que nós pens<;1mos, do seu progresso, do
seu desenvolvimento, também prega. Vamos apresentar
e mostrar ao eminente Senador Roberto Saturnino, que
ATA DA 82• REUNIÁO DO CONSELHO DE
é tão bom nos câlculos que, rapidamente, fez um apa-_$UPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO
nhado de médias ai, que gostaríamos, depois, com mais
DO SENADO FEDERAL - CEGRAF
detalhes esclarecer, que só o crédito rotativo de que_nós ·
precisamos para o petróleo se situa - aos preços atuais
Ãs dezessete hora; do dia dezoil.o ·do mês de aiOsto do
do petróleo - entre 4 e meio a 5 milhões de dólares. Só o
ano de mil novecentos e oiteD.ta e três, na sala de reucrédito rotativo de que precisamos, aos preços atuais niões do Conselho de Administração do Senado Federal,
V. Ext- vai dizer que é covardia, que estOltlidando coni
sob a Presidência do Dr. Aimall. Nogué"ira- dil Gama, pre- dados do Banco Central, que V. Ex• não conhece, mas,
sentes os Conselheiros Luiz do Nascimento Monteiro,
exatamente, não posso deixar de expor, aqui, a realidaLuciano de Figueiredo Mesquita, sar·ah Abrahã<?' e Aloide. Só para o petr6leo, nós preciSãmos de créditos rotatisio Barb_aSa de Souza, presentes, também, Rudy Maurer,
vas entre 4 e meio e 5 milhões de dólares.Luiz Carlos Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro
Daí, lamentando muito, de vez em quando notícias
e João de Morais Silva, respectivamente, Diretorcontroversas que existem sobre o assunto, que apareçam
Administrativo, Diretor-Industrial, Assessora-Jurídica e
números diferentes desses, vez por outra, nos jornais. Es- . Assessor-Administrativo do CEGRAF, reulliu-se o Conses números são incontestes. V. Ei' que tem tanto conta- S~iho de SuperviSão do Centro Gráfico do Senádõ·F-ederal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente em exercíto com o primeiro e segUndo escalões da PETROBRÃS
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cio- Dr. Aiman Nogl.j.eira da Gama passa a palavra ao
Conselhdro L!liz do Nascimento Monteiro que apreSen- ta parecer favorável sobre a prestação dç c_oqtasdo CEG~RAF .re_ferente ao balancete do 21' trimestre de 1983.
Em seu parecer, diz o Conselheiro que "o i::xame atento
de toda documentação _demonstra que as mesmas _estão,
de forma uniforme· aos períodos anteriores, apreciadas e
aprovadas por este Conselho de Supervisão e de acordo
com o Plano de Contas Ünico da União, conforme Instrução Normativa da Secretaria de Controle Interno da
Secretaria de Planejamento da Presidência da RepúbliCa.
No âmbito da análise deste_C.Ons.elho e, com base no parecer técnico- favorável- da Auditoria do Senado Federal, somos pela aprovação da presente prestação de
Contas." Em seguida, _o Senhor Presidente coloca a matéria em discussão, e não havendo quem _se manifeste,
mesma é aprovada por unanimidade. Passando-se ã.o 21'
item da pauta, o Senhor Presidente ~-em exercício Dr. Aiman Nogueira da Gama, retoma a palavra e apresenta aos demais Conselheiros parecer sobre o processo
nómero 01418 de 1983 do CE.GRAF, ém que a Dii-etoria
Ex_ecutiva do Centro Gráfico, propõe a extinção doS empregOs de ilutríCioriista e assistente social que compõem
o grupo de Outras Atividades de Nível Superior do atual
Plano de Classificação de Empregos e, também, um aumento nos claros oe lotação de alguns empregos, visando, principahrlente, regularizar a situação de servidores
d~v!a_dos de funções. Após a leitura do parecer a matéria é colocada em disc_l!ssão, sendo amplamente apreciada por todos os Conselheiros que opinam favoravelmente à aprovação da mesma. Logo após, o Senhor Presidente- _Pr. Aiman Nogueira da Gama, coloca a matéria em vcJtaçã.o, sendo aprovada por todos os Conselheiros, _Da.I!dO p_rosseguimento à reunião, o Senhor Pr~
sidente passa a palavra ao Diretor-Executivo do- CE="
GRAF-O r. Aloisio Barbosa de Souza- que fala aos
demaiS -Conselheiros sob-re o novo Plano de Economiã
que no momento estâ se desenvolvendo no CEGRAF.
Esclarecen-do que todos os pedidos de aquiSição de mate~
riais, antes de serem aprovados passam por uma equipe
de funcionários -que -verifiCam a possibilidade de haver
um aproveitamento de recursos de material existente no
próprio CEGRAF para solucio!].ar _o __pr_oblema,
evitando-se assjm uma aquisição desnecessária. considerando a atual crise financeira que atravessa o País, e para
bem cumprir as metas econômicas propostas pela Administração do Senado Federal. Continuando, o Senhor
Direiõr-EXecUtivo do_ CEGRAF:..... Dr. Aloisio Barbosa
de Souza- fala, também,_sobre o comportamento positivo e entusiástico dos funcionários do CEGRAF diante
da possibilidade de trabalharem apenas seis horas
ciiári8.s. A pós vârias manifestações por parte de todos os
presentes, o Senhor Presidente- Dr. Aiman Nogueira
da Gama - retoma a palavra e tece elogios à Admiriistração do CEGRAF,- s-endo secundado por todos os.
Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, agradecendo
a presença de todos, o Senhor Presidente - em _exercício
-Dr. Aiman Nogueira da Gama, declara encerrados os
trabalhos e para constar, eu, Maurício Silva, Secretário
deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que
depois de lida e aprovada será assinada pelos demais
membros. Brasília, 19 de ago{ito de 1983.- Aiman No-gueira da Gama, Presidente~ exercíciO...:... Luiz do Nascimento Monte-iro- Sarah Abrahão- Luciano de Figueiredo Mesquita - Aloisio Barbosa de- Souza.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55, parágrafo J9, da Constituição, e eu
Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei n" 2.023, de 18 de
maio de 1983, que "autoriza a conversão dos créditos
que especifica em ações de sociedade de economia
mista ou empresas públicas".
Artigo único - ~aprovado o texto do Decreto-lei n"
2JJ23, de 18 de maio de 1983, que "autoriza a conversão
dos créditos que especifica em ações de sociedade de economia mista ou empresas públicas".
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 3ZO, DE 1983

SUMÁRIO
-ATA DA 13Z• SESSÃO, EM Z3 DE AGOSTO DE
1983
LI

-ABERTURA

L2

-EXPEDIENTE

1.2.1- Leitura de projetas

- Projeto de Lei do Senado n"'
204/83, de autoria do Sr. Senador
Helvídio Nunes, que acrescenta inR
ciso ao art. t 7 t, parâgrafo 2"', do
Código Penal.
- Projeto de Lei do Senado n"'

205f83RCompleriümtar, de au-ioria
do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar n"' 26, de 11 de setembro de 1975, que unificou o
PIS-PASEP.

1.2._l- Discuros do Expediente
SENADOR MÁRIO MAIA Posicionamento da Associação
Médica_ ,Brasileira, contra a recomendação feita por entidades ligadas ao setor médico do País, referente à cobrança de ho_norários médicos a previdenciãrios internados
em enfermarias cõmuns Ou que
buscam consultórios de médicos
credenciados pelo INAMPS_

-

SENADOR ALBERTO SILVA
Problema da seca nordestina.

SENADOR MAURO BORGES
- Reforma do Sistema Tributário
Nacional.
SENADOR OCTÁVIO CARiJOSO - Ãpelo ·a Sétõres dó- Governo Fedf."ral em prol da pronta li-

beração dos recursos anunciados
pelo Presidente Aureliano Chaves,
para fazer face _aos prejuíZos causados pelas enchentes no Estado do
Rio Grande do Sul.
1.2.3-- Comuriicações das Lideranças do PMDB na Câmara e no
-Senado
-Substituição de membros em
Comissões mistas.
L3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n"
89/83 (n9 776/83, na Casa de ori-gem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que assegura
validade nacional às Carteiras de_
IderiUdade, regula sua expedição e
dá outras providências. Aprovado,

Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., área de 33.000 ba. (trinta e três mil hectares),
no Estado de Rondônia, para implantação de projeto
de bovinocultura.
Art. l" Ê o Poder Executivo autorizad_o a alienar à
empresa Agropecuâria Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda, área de 33.000 ha. (trinta e três mil hectares), no Estado de Rondônia, para implantação de projeto de bovinocultura aprovado pelo INCRA.
Art. 2~' A ãi"ea referida no artigo anterior serâ alienada mediante promessa de compra e venda, com cláusula resolutiva que condicione a lavratura da escritura de
compra e venda da área ao fiel cumprimento do cronograma fisiCo~financeiro da execução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocorrer,
ainda, se a empresa não iniciar a implantação do projeto
dentro do prazo de um ano, a partir da data da lavratura
da escritura de promessa de compra e venda, ou se houver paralisação nas ati vidades de execução do projeto, ficando o Poder Público com o direito de ser reintegrado
na posse da área, e com livre disposição da mesma.
Art. 3Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

3522

Quarta-feira 24

após usar da palavra o Sr. Marcondcs Gadclha. Ã Sanção.

- Projeto de Decreto Legislativo n~' 1/81 (n<? 75/80, na Câmara
dos Deputados) que homologa o
ato do_ Conselh.o_Monctá,rio Nacional que autorizou a emissão de
papel-moeda, no ano d~ 1979, no
valor
global
de
Cr$
50.000.000.000,00 -ldnqüeiita bilhões de cruzeiros) na forma do que
dispõe o inciso I do art. 4<.~ da Lei n<.>
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Aprovado nos termos do substitutivo da Comissão de Economia. À
Comissão de Rcdação.

- Projeto de Decreto Legislativo n\1 36/81 (n<? 99/81, na Câmara
dos Deputados) que homologa o
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissões adicionais de papel-moeda em 1980, até o
limite de Cr$ 70.000.000.000~00 (se-tenta bilhões de cruzeiros) na forma da legislação em vigor. D~scus
são sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n~'
752/83, tendo usado da palavra os
Srs. Itamar Franco e José Uns.
- Projeto dt.! Lei da Câmara n?
55/83, (n<? 10/83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a criação e exJinção de cargos
na Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho, e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quo- ·

rum.
- Projeto de Resolução n9
222/81, que ·autâiiza o Governo do
Estado do Parâ a elevar em Cr$
l39.427.700,00 (cento e trinta c
nove milhões, quatrocentos e vinte
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e sete mH e setecentos cruz.ei_ros) o
montante de sua dívi_da_ consolidada, Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Rcsoluç~o n~'
89/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Taguat1nga (GO) a
elevar em Ct·$· 7.754.525,57 (sete
milhõ~. setecentos e clnqüenta e
quatro mH, quinhentos e vinte e
cinco cruzeiros e cinqüenta e sete
centavos) o montante de sua dívida
consolidada. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada por falta
de quorum.

Santoro do cargo de maestroregente da Orquestra Sinfónica do
Teatro Nacional de Brasílía.

- Projeto de. Resolução n~'
90/83, que autoriza a Prefeitura
Munici"pal de Jateí (MS) a elevar
em Cr$ 22.~29~700,00 (vinte e dois
milhões, oitocentos e virik e nove
mil e setecentos cruzeiros)" o montante de sua dívida consolidada.
D~scuSsà·O encerrada, ficando a vot3çào adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9
92/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Verde de Mato
Grosso (MS) a elevar em Cr$
20LOOO...O"OO~ocr- (viilte milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida
con-solidada. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada por falta
de quorum.

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

I .4- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO- Parecer do conselheiro Luiz
Fernando de Freitas Santos. aprovado pela Ordem dos Advogados
do Brasil- Seção do Rio de Janeiro, contrário à proposta de criação
do Sistema de Segurança Púbfica.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do Prof. Luiz Au-

gusto Fraga Navarro de Britto na
Academia de Letras da Bahia.

2 -DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. João Calmon, pronunciado na sessão de 19-8-83.
3 - RETITIFICAÇÃO
Ata da 125f Sessão, realizada em
16-8-83.
4 -ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N~"

22,_ de 1983 (Republicação)
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art..42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 323, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 108.lJ8.851,47 (cento e
oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos).
Art. !I' E a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da
Resolução n~" 93, de 11 de outubro de I rJ76, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crêdíto no
valor de Cr$ 108.ll8.851,47 (cento e oito milhões, cento
e dezoito mil, oitocentos e cinqücnta e um cruzeiros e
quarenta e sete centavos), correspondentes a 51.608,29
ORTN, considerado o valor nomina.l da ORTN de Cr$
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros c noventa
e nove centavos), vigente em agostoj82, junto à Caixa
Econômíca Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à implantação de sarjetas e meLas-fios, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

S - ATOS DO PRESIDENTE
N<?s 95 e 96, de 1983

RESOLUÇÃO N' 324, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 132.784.ooo;oo (centO e trinta
e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros).

6 -ATA DE COMISSÃO_
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder- Transcurso do
primeiro centenário 9-.o falecimento
de Teixeira de Freitas.
SENADOR FÁBIO LUCENA

-

Exoneração do Prof. Cláudio

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte

7 -MESA DIRETORA
8 -LIDERES E VICE,
LIDERES DE PARTIDOS
9 -COMPOSIÇÃO !)AS~
COMISSOES PERMANENTES

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

Art. !~> E a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2~> daResolução n<? 93, de II de Ol.!tubro.de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de Cri 132,784.000,00 (cento e trinta e dois milhões,
setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos dQ
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.,
destinada à implantação de galerias pluviais, guías e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces-

so.
RESOLUÇÃO N' 32!, DE !983
Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar â
empresa Maisa-Moju Agroidustrial S/ A. uma área
de terras devolutas do Estado. com aproximadamente
30.000 ha. (trinta mil hectares).
Art. li' E o Gc.verno do Estado do Parâ autorizado
a alienar terras de sua propriedade, locaiiz8.das no ·Município de Moju, à empresa Maisa-Moju Agroindustrial
S/A., até o limite de 30.000 h a. (trinta mil hectares), para
implantação de projeto agroindustrial, considerado de
grande interesse sócio-económico para a região, aprovado pelo Instituto de Terras ·do Pará JTERPA.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de l983.- Nilo Coelho,
Presidente.

RESOLUÇÃO No 322, DE !983

Suspende a execução do art. 211 da Lei nQ 1.333,
de 25 de dezembro de 1977, do Município de Sertãozinho, no Estado de São Paulo.

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionãlidãde,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto de
19~2, nos autos do Recurso Extraordinári"o n<? 97.335~4.
do Estado de São Paulo, a execução do art. 211 da Lei n'~
1.313, de 25 de dezembro de 1977, do Município-de Sertãozinho, daquele Estado.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor .na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 132~ Sessão,
em 23 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la
e Jaison Barreto.
ÃS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Aloysio Chaves- ÇTabr~el Hermes- Hélio Gueiros- _Ale-
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xandre Costa- 'A.tberto Silva- Hclvídio Nunes- Almir Piríto- José Lins- VirgHio Tãvora- Humberto
Lucena- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema Marco Mac:iel- Nilo Coelho- Guilherme PalmeiraJoão Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano Franc_o Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- João Calmon- Moacyr Dalla-

Itamar Franco- Murilo Badaró- Mauro BorgesJosé Frage!H- Marcelo Miranda- Saldanha DerziJaison Barreto- Jorge Bornhauseri- Lenoir VargasCarlos Chiarelli -

Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob à: proteção de Deus inicíamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei Que vão ser lidos pelo Sr.
!~-secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 204,-DE: 1983
Acrescenta inciso ao art. 171, parágrafo 2~, do Có-digo Penal.
O .Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Acrescente--se ao art. 171, parágraío-2~; do
Código Penal, o seguinte inciso:
-

VI-···················~···············

VII- Emite títulos mobiliários -e de câmbio,
lançando-os no mercado financeiro e de capital, sem
lastro suficiente à respectiva cobertura."

Art. 2~ A presente Lei entra em vigor na· data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrârio.
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Quer o nosso projeto, 'por isto mesmo, que tal opção
possa ser feita livremente, não somente em favor-do funcionário público, mas também em favor d.o trabalhador.
~- -$ala das Sess_ões, 23 de agÇIStO de 1983.- N~Ison carneiro.

l.CGJS1.4ÇÃO CITADA
CúOIGO PENA-L

CAPITULO VI
Do es_telionato e outras fraudes

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 17I. Obter; para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuíio alheio, induzindo ou mantendo alguêril em--erro, nledíail.te artifício, 8.rdil, ou qualquer outra.mcio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de cinqUenta centavos a dez cruzeiros.
_§ I~ Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor
o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o dispas- to_no art. 155, § 29,
§ 2~ Nas mesmas penas incOrre quem:
L vende, permuta, dâ em pagamento, em locação ou
em--garantia coTsa alheia como própria; (42)
II. vende, permuta, dá em pagamento o_u em garantia
C,óisá própria inalienável, gravada de ónus ou Htiiiosa,
ou imóvel_que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento enl prestações,_ silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;
III. defrauda,_ mediante alienação não consentida pelo
credor ou por outro modo_, a garantia pignoratícia,
quando tem a posse do objeto empenhado;
IV. defrauda substância, qualidade ou quantidade de
coisa que deve entregar a alguém;
V. destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa pró-pria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde~ ou agrava as
conseqüências da lesão ou doença, c:om o intuito de haver indenização ou valor de seguro;
VI_. emite cheque, sem suficiente provisão de fundos
em poder do sacado,_ ou lhe frustra o pagamento.

_

-·-.-• • • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • • • • •- . . . . . • c;.T. ~ ••• ~ • • • ' •• ••

(À ComissãO de Constituição e Jusriça)

Justificação
O Código Penal, em seu Capítulo VI, que tratà "Ôo
Estelionato e Outras Fraudes", comina penas aos emitentes de cheques, sem suficiente provisão de fundos, ou
que lhe frustra o pagamento, assim também aos emitentes e aceitantes de duplicatas que não correspondam a
uma venda efetíva de bens ou a uma real prestação de
serviços. Não tratou a lei criminal, entretanto, dentre os
estelionatários, de uma nova figuia delituosa que eStá levando ao desespero milhares de investidores incautos.
Agora mesmo, cerca de vinte e cinco mil portadores de
letras de câmbio sofrem as conseqüências do desvario
dos administradores do Grupo CoroajBrastel. Mas,
muitos outros episódios sucederam no mei-cado finallceiro e de capital, sem que os administradores das instituições fossem punidos, criminalmente, pelas fraudes
que cometeram.
O Banco Central do Brasil, órgão a que cQillpete.fiscâ·
lízar e controlar o montante das emissões a serem lançadas no mercado, alega, através de seu Diretoi' Herman
Wagner Wey, que não pode exercer, plenamente, o seu
mister, porque só dispõe de quatrocentos auditores e fiscais para cobrir uma rede de quinze mil agências bancárias (v. reportagem anexa, Folha de S. Paulo, 18 de
agosto de 1983).
O projeto, incluindo nas cornlnações legaiS os emiten·
tes de títulos mobiliários e de câmbio, visa a coibir tais
práticas criminosas, com punição adequada e firme aos
responsâveis- dirigentes de instituiçõeS financeiraS e do·
mercado de capital.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1983:- Heh-ídio Nunes.
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PROJETO DE LEI 00 SENADO No 205, DE 1983
COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR No 26
DE II DE SETEMBRO DE 1975
Altera disposi~ões da legisla~ão que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de
Formação do Patrintônio do Servidor Público (PASEP).

Art. 4~ As 'importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS - PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

( Ãs Comissões de COiistituição e Justiça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

Há oradores inscritos.
Con5e~o a palavra. ao

~()_~r~ ~en3;dor

Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
-_.tCguíl_!te_discurso. Sem re:visão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de receber da Associação Médica Brasileira, filiada à Associação Médica Mundial, o seguinte ofício circular:
ASSOCIAÇÃO MEDICA BRASILEIRA

__

'~Ã~çscenta dispositivo à Lei Complementar

n9

26, de 11 de setembro de 1975, que unificou o PIS--

PASEP."

Filiada à Associção Médica Mundial
CEP 01333- Rua São Carlos do Pinhal3248904
Tels. 289·7177, 289-7575, 289-7056, 289-7603-Telex 1122208_--AMBR·BR
End. Telegr~. "Brasmed"- São Paulo- Brasil
OF. Circ. 0_69(81_
São Paulo, 17 de agosto de 1983.
!Imo. Sr.
Dr. Mário Maia
Prezado Senhor,
Cx.~ Postal

O--Congresso Nacional decreta:
Art. I~ E acrescentado ao art. 4~ da Lei Complementar n~"_26, de_ II d_e setembro-de 1975, o seguinte§ 49:
•~§ 49 Ao participante de qualquer dos programas será permitido optar pelo outro quando, pos~e
riormente ao cadastramento inicial,. ocorrer alte.ração em seu regfrrie de trabalho."

-Art. 2~

Esta Lei ComPrementar entrará em vigor na
-data de sua publicação.
Art. 35' Revogam-se as disposições em -contrário.
Justificação
Embora unificados em sua execução, através da Lei
Complementar n~ 26,_de 1975, os programas de)nte"g:"rãÇâ9 S9cial -(PI.S) e de--Forffiação do Patri~ônio do
Servidor Público (PASEP), ail'!da suscitam algumas dúvi4?.s de interpretação. Interessante notar que uma dessas dúvidas diz respeito, justamente, à possibilidade de o
servidor público, tendo sido cadastrado inicialmente no
PIS, vir a optar pelo PASEP, mesmo que daí lhe advenham vantagens e direitos.

Face à cobrança de honorários médicos a previdenciáriós -íiiterDàdoS --êm ~ ertrermarias comuns ou
que buscam consultórios:_ de médicos credenciados
- pelo INAMPS. recomendada pela Associação Médica do Rio Gi-a!ide do Sul, Sindícato dos Médicos
do Rio Grande do Sul e Conselllo Regional de Medicina do mesmo Estado e admitida pela Associção
Paulista de Medicina, cumpre-nos levar ao conhecimento de V. S• o posicionamento radicalmente contrário da Associação Médica Brasileira, que em nenhuma hipótese admite tal atitude que considera
anti-social, inJusta, ilegal, arbitrária e retrógrada.
Neste sentido estamos encaminhando a nota oficial desta entidade, a posição da maioria d.as nossas
Associações Estaduais· e-Sindicatos Médicos e os re-
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cortes de jornais alusivos ao fato, esperando que V.
S• se pronuncie no plenário dessa Casa.
Sem mais,
Cordialmente
Mário Barreto Corrêa Lima
Presidente
MOVIMENTO NACIONAL CONTRA
COBRANÇA DE HONORÁRIOS AOS PREVIDENCIARIOS EM ENFERMARIAS COMUNS
E CONSULTORIOS
10 RAZOES PARA SER CONTRA ESTA
PROPOSTA
01. E falsa e socialmente injusta porque o previdenciãrio não pode pagar o que não tem.
02. E ílegal porque não se pode cobrar de quem
não deve e já pagou.
03. E enganosa ao dizer aos doentes que serão
reembolsados pelo INAMPS.
04. Ê socialmete covarde ao cobr~r de indefesos
pacientes enãõ dos únicos devedores e responsáveis:
o INAMPS e o Governo.
OS. Ê abusiva porque sobretaxa õ- paCiente
usando a autoridade do médico.
{)(5:, ~É retrógada ao alimentar a ilusão de uma
medicina.-.. liberal" sobre a população pobre.
07. :t: isolacionista ao jogar eis iiiédicos contra
toda a sociedade.
08.
divisionista e arbitrária ao criar, por decreto, uma "NOVA" tabela com honorários inferiOres aos estabelecidos pelas Socle:dades Nacionais de
Especialidades (tabela da AMB).
09. E subordinada aos interesses dos empresários da medicina legitimando pagamentos abaixo
da tabela da AMB.

e

10. E complice do Governo ao triilSfeiir pãra
os médicos a cobrança disfarçada e injusta--d~. "NOVA" elevação da contribuição previdenciária.
São Paulo, 12 de agosto de 1983.
Entidades que já integram este movimento:
Associação Médica Brasileira
Associação Médica do Amazonas
Associação Médica do Mato Grosso
Associação Médica do Mato Grosso do Sul
Associação Médica de Goiâ.s
Associação Catarinense de Medicina
Associação Médica do Paraná
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro
Associação Médica do Espírito Santo
Associação Bahiana de Medicina
Sociedade de Medicina de Pernambuco
Centro Médico Cea'rense
Sociedade Medicina e Cirurgia do Maranhão
Associação Médica de Brasília
Associação Piauiense de Medicina
Diretoria eleita da Sociedade MédicoCirúrgíca do-Jlará
Sindicato dos Médicos do Pará
Sindicato do$ Médicos do Maranhão
Sindicato _das .Médicos do Ceará
Sindicato dos Médicos do Rio Grande do
Norte
Sindicato dos Médicos .de Alagoas
Sindicato dos Médicos de Espírito Santo
Sindicato dos Médicos da Bahia
Sindicato dos Médicos de Goiâs
Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte
Sindicato dos Médicos de Sào Pauio
_Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro
Sindicato dos Médicos de Niterói
Sindicato dos Médicos de Santa Catarina
Sindicãto dos Médicos .do Paraná
Sindicato dos Médicos de Taubaté
Sindicato dos Médicos de Brasflia

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

, -Sindicato dos Médicos de Campinas
. Sindicato dos Médicos de Santos
Sr. Presidente, trazemos ao conhecimento desta Casa e
ao conhecimento público a posição de nossa entidade
mãxima e queremos afirmai, aqui" desta tribuna, que estamos sOlidários com a nossa Associação Médica Brasileira. Reconhecemos que as Unidades de Serviço pagas
pelo lNAMPS aos colegas médicos que são credenciados
para prestação de serviços, quer em ambulatórios, quer
em hospitais remunerados por essas Unidades de Serviços, estão muito abaixo do que seria o valor real,
Afirmamos, sem medo de errar, que o pagamento oferecido pelas Unidades de Serviços é um pagamento aviltado_, pos.to que, em junho de 1962, quando a Unidade de
Serviço médico foi criada para remunerar o trabalho médico, ela_ tinha o vª-lor de I% do salário mínimo, valor
este que, se estivesse atualizado, corresponderia atualmente a cerca de 360 cruzeiros. Pois bem, Sr. Presidente,
é do conhecimento públi_co e de tOda a claSse médica que
- -a Unidade de Serviço paga pelo INAMPS ao trabalho
médico era de 60 cruzeiros e que há poucos dias foi
acresc!da para apenas 80 cruzeiros, quando, na realida-de, ela deveria ser, pelo menos, de aproximadamente 300
cruzeiros, para ficar próxima da atualização dos honorários condignos que seriam pagos.
Os médicos do Rio Grande do Sul, num protesto que
de certo modo éjustíficado, apelaram para que as autoridades competentes tomassem as devidas providências
para que as Unidades de Serviços fossem pagas pelo valor atual estipulado pela Associação Médica Brasileira,
qu_e é de 197 cruzeiros. Em face do hão atendimento dessa providência, aqu-elas associações de classe do Rio
Grande do Sul ameaçaram não m:iis prestar serviços,
não mais atender aos segurados, a partir do dia primeiro
de agosto, se até o dia 31 o INAMPS não concordar em
aumentar de 80 para 197 cruzeiros o valor das Unidades
de Serviço - US. Atualmente os médicos recebem 13
Unidades de SerViço por uma c_onSultã:-iriédicá, que corresponde a J .040 cruzeiros, quando sabemos que na
maioria dos Estados, nas capitais pelo menos, o valor de
uma consulta médica em consultório particular, varia,
.em média, de cinco mil a dez mil cruzeiros. Assim, os colegas pleiteiam que essa Consulta seja elevada para 2.561
cruzefrOs que seria o vãlor da Unidade de Serviço determinada pela Associação Médica Brasileira.
Mas o fato grave, Sr. Presidente, e discordamos aqui
de alguns colegas de todas as Unidades da Federação
que tomaram essa atividade, é que essa ameaça deveria e
deverá ser feita para reivindicar dos poderes c_ompeten·
les, âo Governo Federal e do INAMPS, e alguns cole·
gas, enganosamente, ameaçam cobrar de quem não têm
culpa daqueles beneficiáriOs que pagam as suaS contribuições para receber assistência médica nos consulf6r1os
ou nas casas de saúde. Então, estamos solidários com
esse movimento da Associação Médica Brasileira e exortamos nossos companheiros- que estão inconformados
com as injustiças impostas pelo INAMPS no pagamento
dos honorários médicos, que concordamos que está sendo pago aviltadamente--.., exortamos nossos companheiros, hõssos colegas médicos a não onerar a contribuição
do beneficiário, do Contribuinte, cobrando complementarmente _desses pacientes, nos consultórios ou nossos
hospitais, aqueles que estejam internados em enfermarias comuns os honorários de seu trabalho médico.
o-

Assim, condenamos, aqui da tribuna do Senado Federal, aqueles colegas que, açodadamente, de uma maneira
até impensada ou impulsiva, tomaram a deliberação uniiãteral e isoTadá de, aO seu arbítrio, cobrar .dos pacientes
a complementação. A esses colegas eu aconselho que, assim como eles assinaram contratos _de normas uniforme
para a prestação de serviços médicos, concordando com
as condições estipuladas, se essas condições se tornam
insustentáveis, então, cabe aos médicos que se virem prejudicados por esta situação denunciar o contrato e pedir
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o seu cancelamento junto ao INAMPS, pedir o descre·
denciamento para a prestação de serviços. E não
servindo-se do contrato, sem alteração alguma no texto,
tomar a deliberação individual de cobrar do paciente a
complementação dos seus honorários profissionais.
Assim, -Sr. Presidente, deixando este registro, mais
uma vez exorto os companheiros do Rio Grande do Sul
a repensarem suas atitudes, antes que elas se tornem efe·
tivas-, em detrimento da classe laboriosa do contribuinte
que já vem sendo tão penalizado pela política
econõmico-financeira de nosso Governo.
Era o que tiiJ.ha a dizer, Sr. Presidente,_(Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alberto Silva,
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em mais de uma vez, tive oportunidade de abordar
aqui os problemas de-desemprego, dívida externa e combustíveis alternativos.
Dizia eu que, se a situação no País já é insuportável
com quase cinco milhões de desempregados, e centenas
de pequenas e mêdias empresas fechando suas portas por
absoluta falta de meios para sobreviver, imaginem o
Nordeste já no meio do quinto ano da seca.
Ali o clamor é muito maior, pois alêrn do desemprego
crónico nas cidades, o campo, que garantia pelo menos a
produção dos alimentos que o Nordeste precisava, está
reduzido a uma imensa frente de emergência, com mais
de um milhão de brasileiros vivendo com um salário de
quinze mil cruzeiros, que não chega à metade do salário
mínimo.
O pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que geralmente estas frentes são organizadas em áreas distantes
dos locais de residência dos flagelados, obrigando homens e mulheres a percorrerem diariamente vários quilómetros para chegar ao local de trabalho.
A televisão tem mostrado este drama, mas não toca,
por exemplo, nas conseqüências gravíssimas, a meu ver,
-lJue tais frentes representam para o futuro daquela região.
Vejamos a curto prazo: o trabalhador rural alistado
nas frentes tem a obrigação de trabalhar o~ seis dias da
semana em locais previamente estabelecidos, executando
obras que nada representam para o futuro da região.
Ali, o pobre homem, jâ subnutrido por motivos óbvios, é obrigado a permanecer no sol durante horas se·
guidas, para ter _o direito de receber um salário miserável, quase sempre atrasado em pelo menos um mês..
Enquanto istõ, avizinha-se a estação chuvosa em todo
.o Nordeste, cujo início vai de novembro a janeiro, e rienhuma roça é preparada neste período, pois os homens
do campo estão ocupados em obras ridículas nas frentes
de emergência.
Não seria mais lógico, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que pelo menos em três dias na semana este salário fosse
gasto no preparo de roças? Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por mais irregular que seja o próximo inverno,
no mínimo o chamado feijão ligeiro seria produzido se as
roças estivessem prontas.
Por outro lado, se se aproveitasse todo o perímetro
molhado dos açudes públicos do Nordeste, cujas terras
já pertencem à União, e ati se assentassem famílias de
flagelados à razão de 100 metros de frente para água, por
200 metros de fundo, para cada família, seguramente seriam asseniaàas 50.000 famílias em iõdã a regiãõ secâ,
com possibilidades de começarem a produzir alimentos
imediatamente~

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de estarrecer que o Governo já tenha gasto mais de 500 bilhões
de Cruzeiros só para manter vivos os flagelados da seca, e
se negue a reservar 35 bilhões, para que o CTA monte no
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Nordeste as 11 bases de seu programa MODARTE e
equipe 24 aviões para fazê-los funcionar.
Além disso, que rc:serve o- Goverrio mais quatro bilhões em três anos, para que o CTA realize seu estudo
em profundidade, visando obter todas as informações
necessárias e uma decisão, sim ou não, de seu outro fascinante programa, o MOCLIMA.
Estâ provado que, só no ano passado, tanto o reservatório que abastece Recife, como o que abastece Salvador, e que estavam secando, receberam, cada um deles,
20 milhões de metros cúbic_os de água proveniente de

chuvas artificiais comandadas Por uma CqlliPe do CTA,
especialmente solicitada pelos Governadores Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o atual GoM
vernador de Pernambuco jâ anunciou que Recife vai ter
racionamento de água, pois o Itapacurâ estâ secando.
Cabe aqui uma reflexão: o ano passado, se não rite enM
gano em maio, a situação do Itapãcurã era também pre- cária. Como dissemos, o Governador Marco Maciel solicitou e obteve a colabo_ração direta da equipe técnica do
CTA, e alguns milhões de metros cúbicos caíram sob a
forma de chuvas artificiais dentro daquele reservatório, e
a situação crítica de abasteciinelitO àa capit3Jpúnambucana foi contornada.
Agora temos noticia de próximo racionamento d'água, não só em Recife, mas também em Fortaleza.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, creio ser necessária uma ação coordenada, sob um comando único, digamos do DNOCS, -que é um órgão executivo por 'excelência, e com assiStência técnica permanente -do CTA,
para encontrar uma solução adequada para o problema.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA nobre Senador.

Com todo o prazer,

O Sr. Humberto Lucena - Ouço, com a devida
atenção, o pronunciamento de V. Ex•, com o qual concordo em gênero, número e grau. Ninguém mais do que
V. Ex~ conhe_ce de perto os problemas da sofridas região
nordestina, particularmente da sua zona semi-ãrida. Sei
o quanto V. Ex• realizou como GoVernador do Piauí, inclusive implantando pequenos e médios sistemas de irrigação e que poderiam servir de exemplo ao Governo Federal, para que nós pudéssemos redimir aquela zona que
está sujeita a estiagens periódicas e que ultimamente já se
proLongam por cinco anos. E V. Ex' diz muíto bem: até
agora foram gastos, nas frentes de emergência do Nordeste, cerca de 500 bilhões de cruzeiros, sem que nada,
absolutament(;; nada, se possa encontrar ali como resultado deste investimento. Há de se dizer que houve apenas o propósito assistencial. N6s reconhecemos o socorro prestado às populações flageladas, durante esses anos,
foi um socorro efetivo, malgrado as suits distorÇões que
não vem agora ao caso discurtir, que são muitas, como
V. Ex' bem sabe, sobretudo' de natureza polítíca. Mas, o
que é importante salientar, -no6re-Séiiador, como fitz V.
Ex•, é que parte desses recursos poderia ser realmente
drenado para o custeio desse programa do CTA, a fim de
que pudéssemos assegurar chuvas artificiaiS ao Nordi!ste, dentro de uma programação racionar e-téCníCá:. Por
outro lado, também parte desses recursos poderia financíar- e nesse sentida na próxima -semariii õCUJ)aiei a tribuna do Senado para dar um depoimento de uma viagem que fiz ao sertão da Paraíba -programas como o
Projeto Sertanejo, comO 6 PROTERRA, o POLONORDESTE, o PROVARZEAS, o PROHIDRICO, pois todos eles existem no papel sem um centavo sequer para serem financíados nos báncos oficiaiS. Acho -que 3trivés cfe
uma injeçào de recursos nesses projdos, nós Poàt!ríamos
deixar obras mais permanentes após esses anos de seca
no Nordeste, notadamente no semi-ârido.

O SR. ALBERTO SILVA- Muito _obrigado, nobre
Senador Humberto Lucena, pela oportuna intervenção
de V. Ex•, falando sobre o problema da falta de recursos
para esses outros programas. Pode V. Ex• estar certo de
que vamos ouvir com muita atenção o díscui'so que V.
Ex• farâ aQui, como anunciou, trazendo novos dados e
novas informações, com vist:is à s.oluÇãO dC pfobli:Ínas
tã? graves_como_ esses que ocorrem no Nordeste_,
Prossigo, Sr. Presidente:
Afinal, nuvens existeni, quer sobre u_ma capital, quer
sobre a outra, mas ~las estão lá geralmente pela madrugada, como no caso de F~rtaleza, que chega até a chover, como assisti .há uma semana.
Serã que· a burocracfa que domina as ações no Nordeste, notadamente no tocante a este problema de nu~
cleação, teria um avião pronto, quer em Recife, quer em
Fortaleza, para entrar em ação durante a madrugada ou
à noite?
Certarriente que não, e, neste caso, a d_~sculpa ê. que
durante o. dia_ QãO hã nuvens para serem nucleadas.
As.-nuvens estão lá à noite, ou pela madrugada. Por is~
~o. lembro a necessidade de um comando único, coordenado, de um órgão que tenha experiência no assunto, um
órgão ex.ecutivo como o DNOCS. Se fosse dado ao
DNOCS o comando· de, juntamente com o CTA, prover
todos os Estados dos equipamentos necessáriOs para um
programa dessa natureza, certamente que, em todos os
Estados do Nordeste, o flagelo seria reduzido em 50%,
seguramente, se houvesse -repito - uma ação objeti~
--va, coordenada e racional, nessse sentido.
Dai a minha preocupação em trazer ao conhecimento
dos nobres Senadores essas informações, para sair daqui
como uma sugestão. Vemos o Ministro if quase todas as
semanas ao Nordeste, examina uma frente, exarriina o-utra, ouve reclamações de que o dinheiro não chega, que
há um atraso, e a televisão focaliza tudo. Enquanto iSsO,
o CTA estã ali com o seu programa, com o seu projeto, e
ninguém toma conhecimento, ninguém dá valor, para
uma ação desse tipo. Basta dizer que o DNOCS tem
campos de pouso, para aviões do tipo, "Bandeirante",
acredito que mais de 200, em todo o Nordeste- Só no
meu Estádo deve ter uns lO ou 20. Então, a base de oPe·
rações parã-avião desse tipo o DNOCS teril. Além d-isso,
possui uma estrutura de engenharia montada n'o NOrdeste qut': é inVejável.
Seguramente, se se desse ao DNOCS o encargo de co~
mandar, por exemplo, o programa do CTA no Nordeste
- e-a:O:s.ivtões que já tem se juntassem mais alguns~ segurameTitC; flobre 'Senador H~niberto Lucena, os resultad_os seriam ouÚos. AlgUém diz;. "Essas ·chu-vas caem em
lugares não previstos". Perfeitamente, em qualquer lugar
que chova, essas águas encherão córregos, riachos, rios,
barreiras e o que houver.
Estive em Fortaleza, em julho, novamente - há nuvens, não há dúvida. Sobre a Capital do Ceará eu voei
dez minutos~ e o avião demorou a descer por causa de
pesadas nuvens, cerca de dez horas da noite. Pêla madrugada chovia. Se os aviões ~tivesse~ a J?()Stos nessa hora,
se houvesse uma equipe com um comando único, _coordenado, racional, estaria chovendo sobre Fortaleza.
-O Ministro esteve lá ontem, inaugui-Ou Um poço- um
pOOO tubular para faZer Um chafariz num bã.irro. Da maneira como está aquele Nordeste - eu que vivi em Fortalezã tantos ai1os sei- essa ãgua do lenço sob a Capital
é pÕuca, três mil litrOs por hora, e -provavelmente um
chafariz público,- retirando permanentemente, vai secar
rapidamente. Se todo mundo fizer isso, seca mais depressa. Agora, se chover sobre a Capital, sobre os morros, teremos água de duna e outros- tipos de ágUa subterrânea
que vêm da chuva, evidentemente. Mas nãot O avião-es-tá lá, équ1Í:iàdo, e durante o dia não há nuvens. :S. aquele
CéU Tímpo. -A n-oite ede-madrugada, seguramente, há nuvens. Não posso entender isso. Faço ifm apelo aos
nobres companheiros, ao nobre Senador José Lins, que
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já está a me pedir um aparte que com o maior prazer
con~ederei, que nos ajude a conseguir isso, e vamos nos
preparar, pelo menos para não ficarmos como estamos
este ano.
_ Çt;>ncedo o aparte a V. E?<-'
O Sr. José Lins :.:_-Senador Alberto Silva, V. Ex• acaba por dizer que o ano que vem também vai ser seco.

O SR- ALBERTO SILVA- Ê o que diz o CTA.
O Sr. José Lins- Pois é. Há poucos dias, estive com
um ãrriigo meu, o Dr. Mauro Botelho, que, chegando a
sua fazenda no sertão do Ceará, pergunta ao caseiro
como estão as coisas. E ele desolado diz: .. "Dotô, vão
muito mãs, o sofrimento é grande. A fome, a falta d'água". E ele pergunta;, "0 João, e o ano que vem?" O
Jo~o responde;, "Dotô, o ano que vem vai ser invernão,
vai ser muito bom" E o Miuro Cntão pergunta: Por que
você diz isso?. "Ah! Dotô, se não fô, nóis morre". Essa é
a situação do N ardeste hoje. V. Ex• disse que não choverá- o ano -que· vem. se llão chover, talvez nós passemos
pela maior calamidade jã sofrida peta N ardeste em todos
os terripoS. Já hoje. nObre Seriador, mais de trezentas cidades estão bebendo água através de carros-pipas; estão
fazendo tanques nas cidades para que o caminhão derrame a sua carga d'ágUa, a.S-fãmílias se abasteçam com latas de querosene, com cabeças e assim por diante. A situação é extrem2.niente delicada, mas há um esforço
muito grande do GOverrio no sentido de amparar essas
poPulaÇões. ESte- nle5 de agosto vai cllsiar ao Governo
Federal 31 bilhões de cruzeiros!

e

O SR. ALBERTO SILVA- Paramanter os homens
vivos.
O Sr. José Lins - 0 ceará tem 600 mil homens na folha de pessoal, e no Nordeste todo quase chega a um milhão e meio de homens que -estão na folha do Governo.
V. Ex• levantou bem o problema. Deve-se usar de tudo
para conseguir aumentar a precipitação; o MODART, o
MOCLIMA, que são programas essenciais, e o uso de
aviõeS para a chUva artificial. como foi feito reCentemente, .com suCess_o nO Recife. Para Fortaleza V. Ex• sugere a
mesma coisa. -E- Viidade qUe a formação de nUvens em
Fortaleza parece um pouc9 diferente, mas não custa tentar. Acho também que esse ti:abalho das frentes de emergência pouco deixa em termos de infra-estrutura, de defesa efetiva. A dificuldade _é muito grande. A época de
-·trabalhar é também nos ano_s bons, e o Govenio Dão
pode parar a marchá. -de exeCUção de urria infra-estrutura
para defesa da regiãO, sob pena de a seca sempre nOs surpreender como aconteceu agora. V. Ex• tem toda a razão; é preciso encarar o problema com uma seriedade
contínua, através dOs anos, e não some~te na hora da
emergência.
O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Senador José
Lins, creio qúe estamos falando a mesma linguagem.
O Sr. José Lins -Sem dúvida, concordo absoluta-.
mente.
O SR. ALBERTO SILVA- Chamei a ;Itenção para o
fato de que as frentes são necessárias, porque sem elas a
população_ morre mesmo.
O Sr. José Lins- E verd<Jde.
O SR. ALBERTO SILVA - Então, o Governo tem
que agir assim. Mas anote V. Ex•: em 1980, euj_â pertencia à Comissãq _de Assuntos Regionais e, juntamente
com alguns Senadores_,_ inclusive V. Ex•, fizemos uma
viagem por todo o Nordeste. Encontramos essa situação,
talvez um pouço menos altiva, porque chove, naturalmente de maneira irregular, mas chove, e jã foi comprovado que no Nordeste chove muito mais q-ue em certas.
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áreas do mundo. No Nordeste chove 600 milímetros e
em outras partes chove apenas 300 milímetros, mas irre-

gularmente, o que não deixa produzir nada, e como nem
todos os riachos e rios são barrados, a água escorre para

o mar, evapora ou se infiltra no chão. V. Ex' conhece
muito bem isso.
Acho que deveria haver uffi programa mais ordenado
e não discuto que o governo tenha feito certo esforçosou testemunha disso, como V~ Ex• sabe. Há esforços no
sentido de encontrar uma solução. Agora, eu síntO- qüe
não é uma ordenação. Por exemplo, na hora de emergência ê que se escolhem os órgãos para atender à emergência. Uma hora ê o DNOCS. -outra horã são os batalhões,
outra hora é a SUDENE, com algumas transferência~
para governos estaduais e muniCipais etc. Será possível
que não se tire partido do flagelo, não se tire algumas
lições? Por exemplo, o DNCOS- está paradO há rii.uítos
anos, é uma tristeza! O DNCOS - não tenho procuração para defendê-lo, isso deve ser a defesa de todos os
brasileiros- o DNCOS é uma instituição que mérf:cia
de todos os brasileiros uma parada para pensar. O Nordeste subsistiu porque O DNCOS ror-Criado antes como
Inspetoria de Obras contra as Secas._ O DNCOS não só
fez uma infra-estrutura de água como uma infraestrutura de estradas, e colo_cou sua estrutura- e considero uma das melhores coisas que já se fez ali, e uma estrutura de engenharia não é fácil de se organizar, como o
DNCOS tem organizado - em toda a área do SemiArido. Então, se deixa o DNCOs- simplesmente de lado,
pára-se o seu programa de captação d'água, de barragem
de rios e riachos, etc, e pde-se o DNCOS numa missão;
talvez não própria dele, de fazer irrigação ofiçialmente.
Talvez o DNCOS pudesse supervisionar alguns projetas
particulares. Nobre Senador José Lins, a grande missão
do DNCOS teria que ser continuada, e V. Ex• sabe muito bem disso.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR- ALBERTO SILVA -

Pois não.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Alberto Silva, V.
Ex• levanta um dos problemas mais séfios cÍa atual Administf::i.Çãá fedei-ai na Região. Desde que o Dr. Celso
Furtado sugeriu a criação da SUDENE e nela
empossou-se, os maiores desvirtuamentos têin sido praticados em relação--ao Departamento Nacional de Obras
contra as Secas. Até 1909, quando foi criada a Inspetoria
mais de dois rriilllões de noraesrmos morreram" de fome.
Depois da criação do velho Instituto Federal de Obras
contra as Secas, mesmo com as grandes secas de 32 e-de
58, talvez não tenham morrido mais do que vinte ou tríilta mi( pessoas de fome, de sede ou pela ingestão desesperada de alimentos iilade(juados. O -que o Departamento
Nacional de ObraS- contra as -Secas fe01; pelo NordeSfC, o
Nordeste ainda hoje não avalia. Com_ o advento da SUDENE, o Dr. Celso Furtado fez questão de esvaziar praticamente o velho Deparhiinento, e aíitda hoje o
DNCOS sofre as conseqüências. Ê hora de o Governo
Federal assumir a sua responsabilidade totalmente no
Nordeste. O Governo Federal a tem assumido, inas âe
maneira dispersa, distribuírido recursos entre todos os
Estados, em nome da descentralização. Neste caso, a
centralização é essencial. Há que haver uma única orientação na execução dos programas. A SUDENE planeja,
mas a execução desse programa deve ser rigorosamente
centralizada, e nas rnaõs de um Departamento Federal,
através do qual o Governo aSsuma realmente a direção
da política para a Região. Tenho a impressão de que
daríamos um grande passo·-na direção da solução dos
programas regionais do Nordeste.
O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Senador José
Lins, fico muito feliz de ouvir de V. Ex• a confirmaçãonem podia deixar deser-de minhas considerações. V.
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Ex• um homem que estudou, e que não só estudou como
conhece, e não só conhece como dirigiu o Orgão, concorda queê necessário que o DNCOS aSsurifa-a PáSição que
sempre teve no Nordeste, e tenha um programa a ser exe~
cutado.
Nesta oportunidade, proponho que o DNCOS tenha a
seu cargo, ~tre outras missões, a de comandar, por
exemplo, um programa como o MODART, já que o
DNCOS conta cõm as bases, já que o'--DNCOS teni- estrutura de engenharia, tem aviões, tem pilotos, tem tudo.
O DNCOS estaria preparado para montar e fazer fun~
cionar o MODART ·no Nordeste.
Vejamos as vantagens que decorreriam.
Pediria o·coriCu-rso de V. Ex•, Senador José Lins, e dos
companheiro<:;, para a apresentação de algo bem simples
ao Governo. O No~:deste estã sujeito a esta situação de
seca.- Todos sabem que o DNCOS foi criado para combater a seca. Então, que volte o DNCOS ã sua posição
inicial. Vamos fazer uma avaliação, e V. Ex• conhece esses números como ninguém. A quantidade de ãgua que
cai no Nordeste é tão grande que, se aqueles projetas de
reservatórios que o DNCOS jã tem nas prateleiras prontos, em todos os Estados fossem continuados, heveria
melhor distribuição de a água pelas populações desses
Estados. Os rios estão espalhados por toda a área. Muitos desses açudes, judiciosamentes estudados pelo
-DNCOS~-atendem a várias regiões, como chove no Nordeste - sabemos que chove - e chove, no mínimo, os
600 milímetros, uma parte desses 600 milímetros estariam presos nas barragens do DNCOS, e teríamos água
acumulada em muito maior quantidade, talvez em açudes méd_jos, não tão grandes como os que foram feitos
na-quela área, em açudes médios que não secam com cinco anos de seca, como estão lã o Pentencostes, o Caitoré,
o Paraipaba, e outros, que, acima dos 40 milhões de metro~ cúbicos, não secam.

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. ALBERTO SILVA ~ Com f~do o Prazer,
nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Estou de pleno acordo com
V. Ex• e com o Senador José Uns no elogio à ação do
DNOCS através dos tempos. Nós, nordestinos, sabemos
o quanto devemos a esse grande Departamento, que se
desdobrou, através dos ,seus técnicos, que ganharam renome nacional, no sentido de resolver o problema fundamental do Nordeste- a falta d'água. Lembro-me bem,
por exemplo, do Plano de Açudes em Cooperação, que
previa Justamente que O pequeno e médio proprietários
entrassem com 50% do custeio, e o G_overn_o, com Os outros 50%. Atravês desse procedimento s_e_Conseguiu construir no Nordeste- como sabe V. Ex• -centenasec_entenas de pequenos e médios açudes._N obre Senador Alberto Silva,justamentedentro do desdobramento que V.
Ex•_est~ dando _ao seu discurso, para que o DNOCS hoje
pudesse alcançar os seus mais altos objetivos; visaiLdo a
uma potitka de água para o Nordeste, o ideal seria
transformã~lo numa empresa pública, que chamaria, talvez, de Empresa de Recursos Hídricos do Nordeste- e
esta idéia dei, logo que assumi a minha cadeira no Senado, em 1979, ao Ministro Mário Andreazza- porque,
só como empresa pública, o DNOCS tería maior flexibilidade para agir, ser-lhe-ia mais fácil contrair empréstimos, internos e externos, com vistas ao financiamento de
projetas de pequena, média e grande irrigação.

o sR. ALBERTo SILVA - Muito agradecido,
nobr_e Senador Humberto Lu_cena.
Creio que está na hora de s-e fazer algo de prãÍico. A
colocação que fazemos nesta tarde é dessas que não merecem que parem aqui. Para tanto, convocaria V. Ex• e o
no_bre Senàdor José Lins, para lá na CPI da Seca ou na
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ComiSsão de Assuntos Regionais, estabelecêssemos, no
mínimo, um plano. Por exemplo, a proposta de V. Ex• de
transformação do DNOCS em empresa que tíveSse maiS
flexibilidade. E evidente que seria melhor, e não é, absolutamente, difícil a concretização da idéia; a programação para a construção de _açl)des, ex.ercendo o
DNOCS suã Pó lítica da água- como diz bem V. Ex•a construção de açudes em cooperação. _Creio que um
plano desta natureza, resultante da experiência destes
cinco anos que nos apanharam praticamente desarmã-=dos, como em 1909, eo DNOCS de braços cruzados sem
Roder fazer nada, eu diria de braç_os amarrados, apenas
atendendo às frentes de emergência, quando lhe incumbe
comandar algumas iniciativas- um plano dessa natureza só poderia trazer beneficias para o Nordeste_.
Poder-se-ia atribuir ao DNOCS, por exemplo, o comando d_o Projeto do CTA, do Projeto de Nucleação de
Nuvens, porque tanto V. Ex• como o Senador José Lins_
sabem que nos anos de inverno normal, em muitas regiões do Nordeste, aparecem lá uns veranicos de 20 a 25
dias em pleno inverno e liquidam a safra, o trabalho de
toda uma comunidade. Com um programa montad_o,
quando se avizinhasse um veranico dessa natureza, os
aviõ_~_s entrariam em ação para compensar os buracos de
falta de chuva normalmente existentes em todo o Nordeste. Creio que o resultado seria altamente proveitoso.
E não gostaria de encerrar as minhas palavras sem que
houvesse um compromisso do nosso eminente colega,
Senador José Uns, aliado agora à proposição de V. Ex•,
nobre Senador Humberto Lucena, para que não deixemos isso morrer aqui. Este discurso vai para ali e fica por
isso, e os jornais nem dão notídas. Que nós, na comissão, façamos primeiro um pequeno número. Nós três começaríamos o trabalho. Depois convocaríamos alguns
outros apaixonados pelos problemas do Nordeste, nesta
Casa mesmo, e faríamos uma exposição de motivos, alevaríamos ao Ministro Máiio Andreazza e dai ao Senho_r
Presidente da República, para que Sua Excelência idQ·
tasse uma medida dessa natureza, definitiva- Nordeste,
execução do programa de água e DNOCS, planejamento
e SUDENE, que o CTA seja incorporado e o Programa
_ MOCLIMA seja, afinal_ de _contas, estudado, porque ele
é fascinante.
Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges, por cessão do
nobre Senador Marcelo Miranda.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discursO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Devo trataf de uma matéria de grande importância,
uma das partes sensíveis e uma das grandes falhas da administraÇão brasileira: o seu sistema tributãrio. Farei algumas críticas ligeiras e sugestões.
I.

INTRODUÇÁO

Qualquer analista Que resolva estudar o atyal Sistemã.
Tributário Nacional se defrontará com 3 grandes p~oble
mas.
O primeiro, reporta-se à questão do federalismo fiscal
que, perante a nova configuração político-s_ocial no País,
vem exigindo cada vez maior urgência na sua efetivação.
Este assunto, como se sabe, estã ligado à necessidade de
se conferir maior autonomia financeira às unidades federadas que, na reforma tributária de 1965, tiveram s·ua.s
competências restringidas como resultado da centralização político-administrativa em tri.ãos do Governo Federal.
O segundo, prende-se à excessiva regressividade da
distribuição da carga tributária que, devido à pefversa
estrutura impositiva, vem penalizando relativamente
mais as classes assalariadas, em confronto com os _segmentos s-ociais de rendas mais elevadas.
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Por último, deve ser rediscutido o atua(, ..sistema" de

incentivos fiscais que, diante do o_bjetivO não explícito cte

se reduzir a imposição sobre o capital, foi crescendo desordenadamente, tornando-se praticamente inadministrável e de efeitos poSitivos duvidosos sobre o crescimento económico e a alocação de recursos.
Esses assuntos serão comentados ao longo deste trabalho, iniciando-se com um breVe retrospecto histórico
acerca do a tua! Sistema TribUtário Nacional, de forma a
se captar a gênese das distorções apontadas.
2.

O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL
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da carga tributária; e c) crescimento desordenado e inefi, 1:iência do sistema de incentívos- fiscais. Essas distorções
-:São, na verdade, decorrências da pr~pria estratégi3 fiscal
-implementada após 1967, de forma a acelerar a acumulação de capital.
De modo a facilitar o desenvolvimento de uma análise
critica da estrutuia tributária brasileira atual, torna-se
necessário, preliminarmente, conhecer as linhas gerais
dessa estrutura, estabelecidas pela Reforma Tributária
de 1965. O SiStema Tributário Nacional caracteriza-se
pela consolidação dos impostos em quatro grandes categorias econômicas, a saber:

I. Impostos sobre o Comércio Exterior
A Reforma Tributária de 1965, implementada a partir
de 1967, teve dois objetivos pt-iilcipais. Eni primeiio luDe competência da União, estão enquadrados nesta
gar, gerar acréscimo de receita para eliminar o crescente
categoria os Impostos de Importação e de Exportação.
déficit governamental. Em segundo lugar, contribuir
para o propósito de se obter um crescimento acelerado
II. Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
da economia. Dessa forma, era preciso criar urita base
fiscal mais ampla que a neCessária para fazer frente ãs
A _Uniã_o compete, neste grupo, o Imposto sobre a
necessidades orçamentárias, de modo a permifif diSpen~
Renda e Proventos de Qualquer Natureza -IR, e o Imsas de pagamento de impostos que estimul::isseffi a icu~
posto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
mulaçào de capital. Governo e empresârloS tormivam~se
Aos Estados e Municípios competem, respectivamensócios no empreendimento de promoção do crescimento
te, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de
econômico acelerado, enquanto o trabalhador_ deveria
. Pirei tos a eles Relativos- HHI, e o Imposto sobre a
suportar a maior parcela do acréscimo do ~ónus fiscal.
Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU.
Além disso, a centralização dos recursos -disponíveis e
a concessão de incentivos fiscais em favor da acumuIII. Impostos sobre a Produção e Circulação
lação de capital tinham como contrapartida a montagem
Sob
a competência da União estão o Imposto sobre
de uma estrutura fiscal que se caracterizasse pela centraProdutos Industrializados - IPI, o Imposto Sobre Opelização das competências tributárias no âmbito da
--rações Financeiras- IOF, e o Imposto Sobre Serviços
União. A estrutura tributáfía anterior· a 1965 de Transporte e Comunicações.
caracterizava-se por um elevad_o potencial de conflitos
Aos Estados e Municípios são atribuídos o Imposto
en~re as três esferas de governo. Cada uma delas procu-sobre
a CircUlação de Mercadorias- ICM, e o Imposto
rava ampliar seus campos de competência, mediante a
Sobre Serviços dt! Qualquer Natureza -ISS. respectivainstituição de novas "figUras tributárias, muitas vezes inmente.
cidindo sobre uma mesma base econômica. Os Estados
empreendiam verdadeíias guerras fiscais, at!avés do ImIV. Impostos Especiais
posto sobre Vendas c Consignações- IVC, e-do Imposto de Exportação- IE, afetando a alocação mais racio~
Este grUpo ê composto dos Impostos sobre Operações
na! dos recursos. Esse quadro era agravado pela incidênRClativas a Combustíveis e _Lubrificantes - IULC,
cia em cascata dos impostos indiretos. Além disso, a parEnergia Elétrica -lUEE, e Minerais do País- IUMP,
ticipação na receita, segundo, exclusivamente, a arrecade competência da União.
dação local, agravava as disparidades regionais.
-::::-Além dos impostos, as três esferas do Governo podem
E evidente que a nova divisão de cciinPetênCfas tribu-- cobra~. taxas. Entre elas destacam-se a Ta.:4;a dç Melhora~
tárias imprimiu maior racionalidade ao sistema, benefimentõ _9os Portos e a Taxa Rodoviária única- TRU,
ciando a acumulação do capital. De forma a compensar
ambas cobradas pela União.
a insuficiência de recursos próprios dos Estados e--MuAdicionalmente, cabe destacar que, Para compensar a
nicípios; foi criado um sistema de transferências, que
insunêiência dC rei:llisãs- próprios dos Estados e Municí~
permitiu o controle da União sobre os gastos das demais
pios, fOi coricebjdo um sistema de transferências da
esferas do Governo, através de vinculações dos recUi'sos
:UiiTãO pã:fa- OS EStàd6s-e Municípios, constituído dos
liberados a prioridades fixadas pelo Governo Federal e à
Fundos de Partici,Ração e parCelas dos Impostos Espesua prévia aprovação dos programaS de aplicação. DesSe
~iais, -al~m do mecãilismo de trarisferêri,çia de parcela da
modo, foi possível maximizar a utilização dos recursos
arrecadação do ICM arrecadado pelos Estados para os
orçamentários globais em favor do grande capital.
Muni~ípios.Não se quer, com esta análise, negar os aspectos positivos e modernizadores da Reforma Tributária, mas sim
3. A RECEIT;\ TRIBUTARIA NACIONAL, SEdenunciar os exageros que foram cometidos, em nome
GUNDO AS_ ESHRAS DE GOVERNO
do cres_cimento eoonômico acelerado. O federalismo fiscal tornou-se letra morta, sendo retirada toda autonomia
A centralização das competências tributárias a nível
dos Estados e Municípios, impedindo a participação
do Governo Central fez com que aos Estã.dOs Municímais direta da comunidade na alocação dos recursos
pios coubessem as seguintes fontes de receita_~ próprias:
públicos, isto em favor da fixação de prioridades pretenaj Estados: Imposto sobre a Circulação d-e Mercadorias (ICM}; Imposto sobre a Transmissão de Bens Imósamente-_ "técnicas", mas na verdade ditadas pelo grande
capital, em c~nluio com a tecnocracia, que geraram a, "eveis e de Direito a eles Relativos (IBTI); e Taxas
ra das obras fa-raôniCas", raiz dos problemas gravíssimos
b) Municipios: Irriposto sobre serviços de Qualquer
por que passa a Nação brasileira.
_ NatureZa (ISS); ImPOsto sObre propriedade Predial e
Territorial Urbano (IPTU); e Taxas.
O domlnio do grande capital estã associado à forma
Do total das receitas próprias dos Estados, o ICM é a
de atuaçào do Estado. No Brasil, a concentração do poprincipal fonte, partfcipalldo em mêdia com 96% dO toder econômico foi efetivada, entre outras c~isaS, pela utitaL
lização do aparelho estatal de forma autoritária. Desse
~õ caso dos Municípios, a principal fcinte é o ISS,
modo, não é surpreendente que o sistema tributário
cUja partiCip.ãção; em média, alcanÇa 40% ·do toiai.
apresente as distorções anteriormente apontadas: i.) ex- ·
cessiva concentração de competêncíá-e de recursos a
Dada a insuficiênCia dos recursos próprios, principal~
mente nos Estados menos desenvolvidos, foram criados
nível federal; b) exagerada regressividade na distribuição

e

3527 ,_ .

mecanismos de transferências, sendo os mais relevantes
os descritos a seguir:
a) Fundo de Participação dos Estados e Municípios,
constituído de 22% da receita do Imposto sobre Produtos Industrializados (I PI) e do Imposto de Renda (IR) e
distribuído em igual proporção entre essas duas esferas
de goyerno;
b) Fundo de Res-erva Especial, constituído de 2% dareceita_do -IPI e do iR e can-B.Iizado Para os Estados mais
carentes do Norte e Nordeste;
c) Participação nos Impostos Especiais, cuja distri~
buiçào da receita está fixada da seguinte forma:c.l) Imposto Unico s_obre Energia Elétrica: 40% da
União, 50% do Estado e 10% do Município;
c.2) Imposto Unico sobre Minerais: lO% da Uniã_o,
70% do Estado e 20% _do Município e
c.3) Imposto Unico sobre lubrificantes e combustíveis: 60% da União, 32% do Estado e 8% do Município.
d) Taxa Rodoviária única (TRU), distribuído em 55%
para União e 45% para os Esta_dos e Municípios.
Por último, não poderia deiXar- de ser mencionado a
transferência de recursos dos Estados aos Municípios, fixado em 20% do total arrecadado no ICM e em 50% da
receita do imposto sobre a transmissão de bens imóveis .
O Quadro I ap~esenta a comp~sição e evolução dareceita tributária nadonal para as três esferas de governo.

QUADRO I
Repartição da Receita Tributária Própria
Participação
Ano

1967
--1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

União

Estados

Municípios

45,8
51,5
53,6
54,4
56,4
58,4
58,5
59,3
58,9
62,3
60,9
58,1
58,3
58,0

49,4
44,7
42,7
41,9
40,0
37,8
37,7
36,9
37,0
33,0
34,0
36,1
35,9
36,6

4,8
3,8
3,7
3,7
3,6
3,8
3,8
3,8
4,1
4,7
5,1
5,8

5,8
5,4

Fonte: Revista de Finanças Públicas.
Como se observa, a participação dos impostos federais
no total aumentou de 45,8% em 1967 para 58,0% em
1980. De outro lado, a participação estadual decresceu
no mesmo período de 49,4% para 36,6%. A participação
dos Munidpios manteve-se razoavelmente estável no
período 1967-1976 (4,8% em 1967 e4,7% em 1976) apresentando uma pequena elevação a partir desse ano (5,4%
em 1980). Mas a grande perda de receita própria dos
Municípios se deu com a implantação da reforma tributária, na medida em que sua participação em 1966 era de
7,3%.
Este comportamento é reflexo do maior crescimento
dos impostos atribuídos à União em comparação àque. les de oom petência estadual. Estudos comprovam que
enquanto a elasticidade da arrecadação fed~ral em relação ao PIB é superior à unidade (ou seja, para cada 1%
de crescimento no PfB ocorre em crescimento é superiOr
-à urlidade na arrecadã:ção federal), aquela referente a.os
Estados é inferior à unidade.
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As razões dessa diferença devemMse ao fato de que os
impostos federais além de terem aHquotas díferenciãdas
e progressivas, também podem ter ampliadas as suas bases de incidência, bem como elevadas as suas alíquotas,
caso a situação orçamerttária o exija.

_declina_d~_l7,9%

Os Estados e.M.urticjpios, por seu turno, afora terem
alíquotas proporcionais, não_ p-ossuem competência tributária semelhante.à da União. Este fato se agrava em
decorrência da diversídade de isenções e crêditos concedidos, muitos dos quais resultantes da política econômica do Governo federal.

Alguns exemplos que extravasam a filosofia contida
no Código Trib-udriÕ, e que ilustram a prática autori~
tária são dados a seguir:

Com referência aos recursos· efetivamente disponívêls, ·
ou seja, levando em G.onta as transferências, a sitJ.,!.ação
fiCa at'nenizada, prind-palmente para os Municípios,
como pode ser observado no Quadro II.

QUADRO II
Repartição dos Recursos
Efetivamente Disponíveis

Participa-ção %
Ano

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Fonte:

-~

-

~

União

Estados

36,9
40,6
45,8
45,7
47,7
A9,7

45,2
42,5
39,8
39,6
38,4
36,5
37,1
36,2
J6,0
34,3
-34,8

49,1
40,2
50,3
51,4
50,3
47.3
47,5
49,3

~

36,7
36,2
35,5

Munidpios
17,9
16,9
14,4
14,7
13,9
13.8
13,8
_13,6
-!J,7
14,3
14,9
"16,0
16,3
15,2

Revista de Finariças Púbiicãs.

Esta nova configuração mostra que os recursos à disposição dos Municípios aumentaram, consideravelmente, se comparados com o seu poder de arrecadação fiscal..
Os Estados são os que se encontram em pior situação,
porque perdem participação em termos de receita própria c de recursos disponíveis. Enquanto a particípãção
dos Estados, em I980, na receita tributária própría foi de
3.6,6%,--em termos de recursos efetívamente disponíveis
foi de 35,5%. Isto indica que a sistemátíca de transferência visa, somente, redistribuir os recursos entre os Estados, sem elevar a massa total de recursos à sua disposição.

em 1967 para 15,2% em 1980, atingido
seu menor nível em 1974 (13,6%). Nota~se, assim, que a
centralização não está apenas na concepção do sistema
tributário mas, também, é refOrçada por uma prática fis~
cal autoritária.

a) O FPE e o FPM devem ser calcul~_dos sob~e a arrecadação total do IR e do IPI, sem a dedução de incentivos. No caso do IR-Jurídica, a parcela subtrafda a esses
fundos é substantiva. A utilização do IR e do IPI pela
-união como instrumento de política econôinica deve-se
restringir à parcela de arrecadação desses tributos que
fica com a União.

b) Atualmente, o IULC é dividido segundo os percentuais de 60% para a União e 40% pa-ni Estados e Municípios. Todavia, em sua concepção original, o imposto se
destinava a gerar recursos para os Estados e Municípios,
sendo que os percentuais eram de 48% para os Estados,
12% para os- Munidpios e 40% para a União. A modifl~
cação se deu sob a justifiCativa de gerar recursos para os
programas federais, com uma compensação aos Estados
que decorreria da_ tributação pelo !CM da venda de
lubrificantes e combustíveis líquidos au consumidor final. Mas o Governo fedeial adiou a inicio da vigência da
cobrança do ICM e finalmente revogou o dispositivo
constitúcionai que autorizava essa cobrança, provocando uma redução permanente da participação dos Esta~
dos e Municípios no triOuto.

Acrescente-se a isto que, com os aumentos dos preços
do petróleo, a União optou por cobrar contribuições
para~fiscais, (calculadas por dentro do preço de combustíveis e lubrificantes, mas por fora de base de câlculo
de IULC) e reduzir as alíquotas do IULC. Para se ter
uma idéia do impacto dessa sistemática, basta constatar
que em 1980 o IULC apresentou um decréscimo real em
sua arrecadação de 44%, aproximadamente. Impõe-se o
restabelecimento do critério de partilha primitivo e a-re~
coni.posição da base de cálculo do IULC. Uma alternati,
va seria a cobrança do ICM sobre combustíveis automo~
tivos,- que poderia ser instituída através de emenda cons~
titucioriar.
c) A distribuição originária da TRU - 40% para a
União, 50% para os Estados e 10% para os Municípios
- foi alterada pela criação do Programa Especial Vias
Expresas que recebe 28,5% dos recursos que cabem aos
Estados e Municípios, pela instituiÇão do adicional de
0,5% sobre o yalor rea.l dos carros de pass_eio, cuja receita
é integral para a Uniã"o, além do custeio das despesas do
SER PRO e Banco do Brasil. Impõe-se o estabelecimento
dos percentuais originais sobre o total da arrecadação da
TRU. A proposta implícita de desvinculação dos repasses e da não cobrança de encargos se estende ao imposto
sobre serviços de transporte rodoviário intermunicipal e
imposto único sobre minerais do País.
d) Apenas na tributação de cigarros, a parcela relativa
ao IPI é reHrada da base de cálculo do ICM; a partirdeste tratamento fiscal, enquanto o IPI representa algo em
torno de 70% do preço fiitill dos cigarros, o ICM não
chega a 5%. A correção desta distorção exigiria a modificação do Decreto-lei n9 406/68.

Convém ressaltar, também, que o poder compensador
das transferências federais aos Estados e Municípios foi
extremamente enfraquecido diante dos incentivos concedidos pela União, que se refletiram negativamente sobre
a arrecadação do IPI e IR (redução da base de cálculo
e) A implantação do Programa Nacional do Álcool não
dos Fundos de Participação dos Estados e Munícípios),-e
tem propiciado a participação dos Estados sobre essa
nova fonte de riquezas, sob a forma de_a_ument_o de arre~
na mudança .los critériOs de rateio das arrecadações do
imposto úriico Sobre c_ombust_íveis e lubrifica-ntes (IULC)
cadação do [CM, porque o álcool não pertence ao came taxa rodoviária ii"ilica (TRU). Isto se reflete nas quedas
po de incidênci.a do imposto; a receita do ICM sobre a
de participação dos Estados e Municípios nos feciJ.rsos -- _ cana-de--açúcar é inexpressiVa (trata-sé de prOduto priefetivamente disponíveiS durante o período analisado.
mário, com preço controlado); some--se a isto o fato de
No caso dos Estados, ela cai de 45,2% em 1967 para
que a concentração na cultura da cana implica em substi35,5% em 1980. Quanto aos Municípios, a participação
tuição de culturas tradicionais, rentáveis em termos de
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arrecada_ção do ICM; a solução está na cobrança do
ICM sobre combustíveis automotivos (como jã foi anali~
sado), em especíãl o álcool etílico.

4.

A CRISE FINANCEIRA DOS ESTADOS.

Conforme pode-se depreender dos quadros anteriores,
(o crescimento real da receita própria dos Estados, no
período de 1967 a 1980 foi inferior ã.o crescimento do
PIB 130,5% e 204,4%, respectivamente). As despesas, no
entanto, têm apresentado uma evolução próxima à do
produto.
O crescimento da despesa, em montante superior ao
crescimento da receita própria dos Estados, tem sido
possfvcl em deco_rrência das transferências federais e do
aumento do endividamento.
A perda progressiva de capacidade de poupança pr-ópria dos Estados é também visualizada observando-se a
relãção receita Própria corrente-despesas correntesjreceita própria corrente, qUe de 0,13 em 1968 caiu para
0,03 em 1978 e 0,02 em 1980.
Quando se adiciona às receitas próprias às transferências federais tem-se a taxa total de poupança, que indica
a capacidade de investimento. Esse índice, em torno de
o;24 no fim da década de 60, caiu para 0,15 em 1980.

A diminuiçãO da capacidade de investimento refletiuse no aumento do grau de endividamento, medido pela
relação operações de crédito/receita própria -corrente,
que aumentou de 0,03 em 1968 para 0,19 em 1978.
Observa~se ainda o acentuado crescimento da dívida
pública que no período 1972/1982 apresentou um crescimento real de 892,4% contra um aumento de apenas
165,2% na arrecadação_ do ICM.
Diante do quadro recessivo que se vem manifestando
na economia, que inclusive se vem refletindo em queda
real da arrecadação do ICM no primeiro semestre deste
an_o, assOciado com cri~e de liquidez e elev~do~ patarriares de taxa de juros reais, a opção pelo endividamentO levará a crescente despesa financeira, aguçando em futuro
imediato ajâ combalida situação financeira dos Estados.
De outro_ Lado, cornprimir despesas de custeio, de
modo a liberar recursos para investimentos, embora seja
medida viãvel a curto prazo, não pode ser sistematicamente adotada, um vez que os próprios investimentos
realizados gerarão futuros acréscimos de custeio.
Adicionalmente, registra-se a existência de um excessivo grau de vinculações na aplicação dos recursos (ainda
que o esquema de FPE tenha sido flexibilizado). A abri- gação de financiar por vários períodos gastos correntes
derivados de investimentos obrigatórios, que nem sempre coincidem com as necessidades reais da unidade beneficiáría,- tem contribuído para deteriorar a situação fi~
nanceira de muitos governos regionais e locais. Afora isto, a defasagem entre a geração e repasse dos recursos,
em a1gtiris casos por períodos excessivamente longos,
também tem contribuído para comprometer a execução
orçament~ria estadual e municipal.
Finalmente, deve-se re::;saltar que os limites atuais ao
endividamento interno dos Estados, que não são compatíveis caril sua situação financeira, levaram vários governos estaduais a captarem recurs_os externos, seja através da administração direta, seja atravês de suas empresas estatais. A elevação das taxas de juros internacionais
tornou a administração da dívida externa desses Es.tados
um problema de grande gravidade, merecendo uma
atenção especial do governo federal, na medida em que
este estimulou tal endividamento.• interessado que estava
na entrada de divisas q•Je permitisse o financiamento do
balanço de pagamentos e a rolagem da divida externa
global do País.
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para um dado aumento de renda. Este, seguramente, não

1967 = 100

PIB

35?9

O segundo conceito, o de progressividade, compreende acréscimos mais do que proporcionais ao imposto

QUADRO III
lndices de Crescimento Real do PIB e da Receita

ANO
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Receita tributária prÓpria-

Recursos efetivamente disponíveis

é o c~so dos impostos indiretos. O ICM, por exemplo,
grava igualmente o mesmo bem, seja ele consumido por
um pobre ou por um rico. Mesmo o IPI, com sua seletividade em relação essen-dalidade, tem embutido certo
grau de regressividade, pois em boa parte dos casos não
distingue produtos populares dos de luxo.
O Iml)q_sto de Rimda das pessoas físicas, no entantO,
incide mais que proporcionalmente sobre os contribuintes de mai~r nível de rend_a, pelo menos a nível teórico.Em outras palavras, pode~se afirmar que, do ponto de
vista social, os impostos _diretos são mais justos que os
impostos indiretos.
Çontudo,_i.~to não signifjca que ~m__si.stema tributário
d~a presdndir do imposto indireto. Razões administrativas associadas a custos na gerência dos tributos recomendam_ a s~a ~~stência,_ Sig'riifica, apenas, que a sua
pártidp_ãçãO ·no· tÔtal de arre~adaçãç não pode .ser por
demais elevada, a fim de_ que não sé constitua em foco de
concenti'aç_ão de .renda.
· __
,
O Q~-ad·ró iV a- seguir- áPresenta o perfil da distribuição de carga tributária no País, por classes de renda.

a

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

100,0
111,2
122,2
133,0
148,9
165,6
188,7
206,6
218,2
239,4
252,4
264,5
282,2
304,4

União

Estados

100,0
155,0
1&6,2
202,8
229,8
278,7

100,0
124,9
137,3
144,7
151,2
167,7
186,7
194,9
192,6
188,7
201,3
218,5
216,4
230,5

193,1
338,1
111,0
383,4 ~
388,8
379,7
378,7
402,8

M unicípiõS -- Total
~100,0

109,1
121,4
131,6
141,1
176,1
Í97,4
207,4
219,5
274,5~

316,4
359,1
366,1
336,7

União

100,0
100,0
138,1
151,6
159,1
197,5
170,9
211,4
187,0
241,6
294,7
219,3
245,3
326,0
26T,S
355,4
257,8
351,0
282,4- ~ 392,4
293,2 ~
398,3
299,5
38Í,S
-383,5
298,3
315,0
420,1

Estados

MuniCípios

Tota-l

100,0
130,1
140,2
149,9
158,8
177,1
201,5
209,6
205,1
.214,7
225,6
243,0
239,3
247,4

100,0
129,9
127,9
139,76
145,3
168,6
187,8
197,6
197,1
224,9
244,7
267,2
270,0
267,2

100,0
138,1
159,1

l'l0,9
187,0
219,3
245,3
261,5
257,8
282;4
293,2
299,5
298)

315,0

Fonte: Revista de Finanças Públicas e Conjuntura Ecorlõmic~_
Obs.: Dados deflacionados pelo Déflator Implícíto da Renda Nacional

QUADRO IV
Carga Tributária por Classe de
Renda Disponível

O Sr. José Fragelli- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer.
O Sr. José Fragelli- Eu ia dar um breve aparte a V.
Ex•, lembrando que nos dojs últimos anos, isto é, nos
anos de 1981 e 1982, aqui no Senado-tOrn-Ou-se evíde-nte
o interesse do Governo federal em que governos estaduais fizessem empréstimos extirno.Sjús'tamente para entrada de dólares. Mas esse não foi o único interesse manifesto do Governo federal. Houve um aspecto, que nós
poderíamos dizer um tanto mais escabroso, que fo~ o
propósito determinado de suprir os governos estaduais
com recursos bastantes para os ajudarem nas eleições de
IS de novembro do ano passado. Isso ficou de tal maneira evidenciado que quando nós levantávamos essa questão, ela apenas podia ser respondida de modo evasivo
pela Maioria. Nós que sofremos as conseqíiências, dur~te os meses do_ debate eleitoral, daquela campanha
acirrada do ano passado, sabemos que realmente uma
boa parte desses recursos serviram, direta ou indiretamente, para que os Governos estaduais sentissem quci: estavam refor~ados para as eleições do ano passado, pelo
menos nesses dois aspectos, e não apenas em empréstimos externos. Obras suntuârias foram realizadas em
muitos Estados, como no meu; cito dois pequenos municípios, de Terenos e de Rio Negro, com duas quadras·
esportivas suntuosas, diO.heiro fornecido pela Caixa: Económica Fedexal. Pequenas localidades, sem serviço de âgua, sem qualquer outro serviço de necessidade urgente
da população, têm lá luxuosas instalações esportivas e
não são ocupadas devidamente, nem podem ser, porque
nessas pequenas comunidades rurais, nôs fins de semana,
como todos nós sabemos e !sse é um fenômeno nacional,
apenas nos fins de semana, as populações se reúnem ne-las, na pequena cidade, na vila, na aldeia, podemos dizer,
para os seus encontros familiares e comunitários. ]'I o seu
Estado, Senador Mauro Borges deve ter acontecido isso.
O SR. MAURO BORGES..::.... Perfuitamente.
O Sr. José Fragellf - Porque se eu acho que houve
um mão aberta muito maior que o Governo Pedro Pedrossian foi justainente o Governador do seu Estã.do.
O SR. MAURO BORGES- É verdade.

O Sr. José Fragellf- Então, fortunas foram esbanjadas pela ação do Governo federal, numa época de crise
como esta...

-

Re_1_1~a

O Sr. MAURO BORGES- É verd.ade.
O Sr.Josê Fragelli- ... em que o Gover!lO não atende
a serviços essenciais, fortu~nas foram entregues a muitos
governOs- e5taduais. Não <juero dizer aqui que todos te~
nham procedido da mesma maneira, mas estou certo de
que os governos dos nossos dois Estádos foram desses
que il.bLisaram 1remendãmente das facilidades propositais Coõi::edidas pelo Governo federal, para jogar, assim,
de uma maneira absolutamente perdulária, os recursos
do povo, porque, afirial de contas, os recursos do sistema
financeiro nacional sempre saem do trabalho e do suor
do povo brasileiro.
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Seriador José Fragelli, pelo seu aparte. Realmente é isto mesmo. As próprias grandes estatais, ligadas ao Gover.no federal, foram induzidas, quase que forçadas a tomar
grandes empréstimos no exterior, em ·moeda forte, e estão hoje em gravíssimas dificuldades para saldá-los, devido ao agravamento da situação -financeira mundial, ao
aumento das taxas de juros despropositado, que hoje
Constitui um grave problema e que justifica a ação de
ttiú1tóS_-_qUeieil_do por fim a algumas estatais que_ são verdadeiros cernes da economia nacional, como é o caso da
Vale do Rio Doce e outras mais.
Continuo, Sr. Presidente..
5. A DISTRIBUIÇAO PESSOAL DA CARGA
TRIBUTÁRIA
Antes de se entrar na discussão da distribuição da carga _tributária por classes de rendas cabe esclarecer dois
conceitos importantes: o de incidência econômica e o de
p~ogressividade,

Incidência refere-se ao agente econômico que efetivamente suporta a carga fiscal, independentemente, do fato
de ter sido ele quem recolheu o tributo ou não. Assinl,
por exemplo, no Caso dos ímpostoS indiretÕs, emboni~se
jam_--as empresãs Que recolhem os tributos, estes geralmente acabam transferidos para os consumidores via sistema de preços,

Disponível
Mensal (I)

1975-

Alfquota
Mediana

o

0,0
35,9
31,9
24,3
23,3

0- 1
1- 2
2--:: 5
5'- lO
10'-- IS
15- 20
20- 30
30- 40
40- 50

22,4
22,3
21,9
21,8
20,9
19,8
17,6
14,1

50- '15
75-100
+ 100

Total

25,4

( 1) Expresso em unidide" da média anual do maior salário míllimo para o ano de 1975 (Cr$ 480,80)
~

.

Fonte: Eris e O_uti-os ----:-.... Distribuição das Rendas e o
SisÚ!~a Tributário no Brasil" - VII Encontro
Nacional de Economia ~ANPEC- Dez/1979.
Embora a tabela contenha ~timativa em dados de1975, ela fOrnece evi:dência do alto grau de regressividade
do Sistema Tributário Nacional, onde classes de rendas
menõs favorecidas cqntribuem com um percentual mais
elevado de sua renda, do que as classes mais abastadas.
Levando-se me conta que, diante da crise financeira
por que passa a União, o Governo tem procurado reforçar as_ suas receitas, principalmente através da eleyação das aÚquotas e base de cálculo do IPI e dó ImpostO cie Renda na Fonte sobre os rendimentos do trabalho,
é de se esperar que esse qua_dro tenha se agravado.
Nesta altura cã.be uma peTg-unta: Quais seriam os fatores réspoilsãveiS-pei'ã alta regressividade dO Sistema-Tri- butáriO Nacional?
O p·rimeiro deles ê, evidentemente, a elevada participação dos impostos indiretos na arrecadaÇão tributária.
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Estes impostos, comO já Vimo-s;- rião distinguem a classe
de renda a que pertence o contribuinte, pois Se-ndo im~
postos sobre consumo, e tendo em conta que nos extra~
tos inferiores de renda toda ela ê .consumida, estas cate,
gerias acabam arcando relativamente_ com maior sacrifí~
cio tributário do que aquelas situadas no topo da pirâmi,
de, que consomem uma percentagem pequena de renda.
O segundo fator __de: _r_e_gressívidade ê decorrente da
açào dos incentivos fiscais e da legislação favorecida que
é atribuída aos ganhos e rendimentos do capital. No caso__
dos incentivos, os beneficiados são os contribuintes de _
maior renda, pois são os que tem recursos para ap(j,
cações no mercado de capitais. No caso dos ganhos e
rendimentos do capital, os mesmos são considerados em
sua grande maioria comQ. ·~rendjment_o_.s não tributá ve1s' 1
ot,r., "tributados exclusivamente na fonte", isto ê, n-ão são
levados à tabela progressiva.
Este tratamento fiscal privilegiado tem possibilitado
aos segmentos sociais mais ricos da população oferec_er a
tributação pelo Imposto de Renda apenas pequena parcela do seu rendimento total, ficando o restante ao abrigo de legislação que regula os...rendimentos não tributáveis". Isto tem resultado em uma aliquota efetiva (im·
posto líquido devido/rendimentos tr~butáveis + rend_imentos não tributáveis) significativamente menor que o
calculado sobre os rendirilentos tributáveis para estas
classes de renda.
Pelo Quadro V pode-se nótar q~e ·os contribuintes
com rendimentos superiores a 3.146 milhões de crJJzei-

ros, no ano-base de 1980 tiveram suas alíquotas efetivas
reduzidas por mais da metade quando calculados sob_re_ o
rendimento bruto total. Percebe-se, ainda, que as alíquotas deixam de ser progressivas para os maiores extratos
de renda, em função dos rendimentos não tributáveis.
Esta situação determina, na prática, que no Brasil o
Imposto de Renda da Pessoa Física seja um imposto
sobre o rendjmentos do trabalho, eis que este tipo- de rendimentos é responsável por cerca de 87% da arrecadação
do tributo.

cidadãos e do País, eu seria um contribuinte exemplar.
Mas eu também_ procuro me defender um pouco contra
aqueles que se defendem muito nas arcas do Tesouro
Nacional.''

A terceira causa da regressividade do_ STN reside no
elevado grau de sonegação fiscal. Esta prática é comUm
não somente a nível das empresas- criaildo concorrência desleal para aquelas empresas em dia com suas obrigações fiscais - como também a nível das pessoas físicas, exceto os contribuintes assalariados. Os contribuin·
tes de maior renda burlam o fisco principalmente através
de omissão de receita efou atraVés de classificação indevida de rendimentos, procurando-se aproveitar de tratamentos preferenciais que são concedidos a certos tipos
de "rendimentos (cédula
e rendimentos nãotributãveís).

O SR. Virgflio Távora- Eminente Senador, defensor
ínclito da causa pública, não diga uma coisa dessas!

a

Além disso,, na medida em que o nível_ de sonegação
vem aumentando, o Governo não tem conseguido atin·
giros níveis adequados de arrecadaçãO. Para.contornar
este problema, a União tem recorrido à elevação da carta
tributária nominal, penalizando assim, em última análíse, os contribuintes que cumprem com o seu dever fiscal.

QUADRO V

(emCrSl)

146.000

9,6

a
207.001 a

207.000

13,9

270.000

'270.001 a

353.000
461.000
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17,4
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353.001 a
461.001 a
607.001 a
787.001 a

787.000
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1.034.001 a

1.349,000

l.349.001 a
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2.!35.000

Acima de

3.146.000
4.270.000
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12.809.000

13,1
9,6

Imposto Devido Imposto a
(%)
Restituir
. (%)

Imposto Devido/

Imposto Oel'ldo/
Rendimento Bruto Rendimento Bruto
(%)
Total

6,6
5,1
3,4
. 3,2
1~0

(%)

1.8
5,4

8,7
4,9"

0,0

8.9
11,0
!!,4

4,9

0,3

s.s

0,9

11,0
9,8

6,7
7,4

9,9

7.4
8,1

8,5

..8,4

11,4
5,7
2,2

1,0

2,2
4,3
"6;5
10;1

1.8
4,1

0,0
0,2

0,2

8,1
11,8
14,1

0,6
!,5

o.S

14,2
14,3

3,1
5,2
7,9

0,0

1,2
2)
3~

5,7

10,6

14,1

12,9
"24,9

11,8

11,8
16,9

17,0
7,8
10,2

5.0
!,6
1,4

23,2
28,0
33,7

13$

35,3

12~

2,4

8.9
4,9
7,3

0,0

-0,6

2,5

2,9

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,3
0,2

8,!
lO$

13,4
13~

Fonle: Imposto de Renda Pessoa FísiCa 1981- ClEF/SRF.

O Sr. José Fragelli- V. Ex' dâ licença de um aparte?
O SR. MAURO BORGES --Com muito prazer.
O Sr. José Fragelli - Pode parecer bastante irrelevante o que vou dizer, mas acho que V. Ex.', como todos nós,
quando nas nossas conversações com concidadãos, uns
até se gabam de que fazem a sua sonegação fiscal e nós

O Sr. José Fragelli- Digo e o que eu falo V.
nhece muito bem.

Ex~

co·

O Sr. Virgflio Távora- Se V. Ex' está se defendendo,
vá lá! Mas que impute isso aos outros, não! Não faça issiY. Nem acreditamos que V. Ex' faça isso. V. Ex~ está falando como blague,
O Sr. José Fragelli- Eu não estou falando como blagüe. Não é como blague.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• não é capaz de fazer isso.
O Sr. JosêFragelll- V. Ex' já_deve ter ouvido isto. O
fã.to é que se gostam de esconder as verdades e os fatos
verdadeiros.

Mas V. Ex' ...

O Sr. Virgílio Távora- Esta expressão gostam é uma
coisa muito rara e muito vaga.

(%)

Até
146.001

O Sr. José Fragelli- E uma razão de ordem psicológica, que não pode ser inteiramente desprezada.

-~Sr. Jos~_ F~agelli-

EXERCICIO 1981- ANO·BASE !980

N9de
Rendimento Rendimento
Declarantes
Bruto
NãoTribufáv{:I
(%)
(%)

O SR. MAURO BORGES-- Ê verdade. Esse -nicíOCínio é generalizado.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soa.r a
campainha) - A palavra está com o nobre Senador
Mauro Borges.

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS E DO IMPOSTO E ALIQUOTAS MtDIAS
POR CLASSES DE RENDIMENTO BRUTO

O asses de Rendimento Bruto
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condenamos. A resposta sempre é uma;+ "Este governo
deixa que a· corrupção campeie. Quantos se enriquecem
às custas do poder público e das facilidades _do poder
público? Por exemplo, no sistema financeirO nacional.
Ora, eu também procuro me defender. Se houvesse uma
aplicação mais correta dos dinheiros pú.blicos, se h ouves·
se um rigor na apuração das responsabilidades daqueles
que não só sonegam, mas se aproveitam dos recursos dmt

O SR. MAURO BORGES - Sr. Presi~ep.te, concluindo estas rápidas observações sobre o sisiema tributário-nacional, vamos examinar a parte final.

6. A SISTEMATICA DE INCENTIVOS FISCAIS
Embora este tema venha a merecer um pronunciamento posterior, devido à complexidade e à necessidade de
um tratamento mais sistemáticO, algumas considerações
devem ser feitas, te-ndo em vista a gravidade do problema
e a urg-êilé'ia côrli Ctue se precisa encontràr Soluções.
A Reforma Tributária de 1965 foi conCebida de tal
forma que pudesse gerar uma folga de arrecadação capaz
de sustentar incentivos à acumulação de capital, permitindo que o Governo Federal interferisse na destinação
~<?s fluxos de in-vestimento. Dessa forma foram traçadas
as-linhas geraíS- da atual sistemática de incentivos fiScaiS.
Oc.õrre que as demandas politicas por nOvos incentivoS
rilultiplicaram~se, enquanto os já concedidos não foram
revogados, mesmo quando tornaram-se redundantes, em
decorrência da formação de grupos de pressão extremamente fortes em defesa desses incentivos.
A multiplicação dos incentivos gerou uma complexa
rede de subsídios e privilégios, que comprometem não só
a arrecadação federal como também a estadual. Muitos
íncentívos, como a manutenção dos créditos dos insu·
- mos nas exportações e equiparaçõeS às expo-ftãções ·e- a
isenção para importação de máquinas e insumos,
refletem·se sobre a arrecadação do ICM. Alêm disto, os
incentívos que reduzem a arrecadação do IPI e do Imposto de Renda acabam reduzindo significatiVamente- OS
valores dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios.
Um outro aspecto importante prende-se à incapacidade do Governo Federal em administrar, de uma maneira
sisteimãtíca, os inef:ntivos. Nunca foram publicados dados que mostrassem qual o montante da perda de receita
tributária pela União, Estados e Municípios em decorrência da totalidade dos incentivos_. Nào se tem notícia,
também, da existência de um acompanhamento sistemá-
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tico dos resultados obtidos que permitiSse análises custobenefício dos diversos tipos de benefícios- fisCaiS: Paiece
que o Governo Federal não se preocupa em dar uma satisfação à sociedade sobre a destinação e o retorno SOcial
d~ uma parcela substancial dos recursos governamentais
que são repassados, geralmente, à grandes grupos econô_micos. Não se sabe, por ex.emplo, quanto custa gerar um
emprego no Nordeste ou em atividades de reflorestamento. Pior que isto, não se sabe coillo está evoluindo,
ao longo dos tempos, este custo. Provavelmente, ele está
aumentando, pois se percebe que são montadas empre-.
sas no Nordeste, por exemplo, que apresentam índices de
automação cada vez maiores, subsidiadas por recursos
públicos. Não se conhece. também, o custo social, em
cruzeiros, de cada dólar obtidO por exportações das empresas multinacionais beneficiadas com projetas da BE~
FI EX.
E notória a necessidade de se extinguir alguns incentivos fiscais. O Decreto~lel n~" 157f67,--por exemplo-, visou
desenvolver o mercado de capitais, educar e atrair para o
mercado de ações novas poupanças pessoais e fortalecer
a empresa privada nacional. A experiêncía mostra que
apenas o terceiro objetivo foi parcialmente, atingida..._Em
verdade, o incentivo tem servido, prinCipalmente, para
fortalecer, as instituições financeiras, induzindo urria ligopolarização do mercado acionáriO à ilnagem e seine.lhança do mercadO bancário. Representa uma sangria de
recursos do Tesouro, que poderia aloCá-lo com mais eficiência, .através de sua politica de dispêndio, -em fávor
dos Estados_ mais pobres. A redução que jâ ocorreu nos
percentuais do incentivo demonstram que o Governo
Federal concorda com o diagnóstTco de ineficiência-desse
incentivo. Impõr;-se, portanto, a sua total extinção.
Os. incentivos do FISET- Florestamento e Reflorestamento, Turismo e Pesca - já c~mpriram seu papeL
Esses setoresjâ foram bastante beneficiados e devem, daqui por diante, crescer com recursos próprios.
- Isto é relativo; depende de certaS regiões. Na verdade já e~~:iste uma quantidade muito grande de floZ.estaSque estão passando da idade econômica de utilização, e
estão se tornando onerosas para a Nação. Não há esta
prioridade, sobretudo porque a utilização da madeira,
seja diretamente" ou seja como carvão, não tem sido estimulada ultimamente. Sobretudo naquilo que poderia se
transformar numa grande ajuda de econom1a para o País
na fabricação do metanol, num Combustível automotivo
que se arrasta em pesquisas e até agora não entrou realmente numa linha de produção segura.
No caso da Pesca e do Turismo, o pequeno valor das
opções (ver Quadro lii) demonstra, por si própfio, a lnviabilidade da continuação dos investimentos com recursos públicos nesses setores, tendo em vista a conjuntura
recessiva. O volume de recurs-os destinadOs ao Reflorestamento, entretanto, evidencia que es-se continua sendo
um excelente negócio para- os empresãrios, enl tcúnloS de
valorização de capital. Mas significa, também, a esterilização de recursos públicos escas-sôs err.l florestas que ficarão ociosas por muito tempo, tendo em vistã a atual si~
tuaçào económica do País.
No caso do FINOR e do FINAM, significath,-o_S_ re..
cursos públicos estã_o sendo carreados pata a implantaçãO ou ampliação de projetas em plena recessão~ quando os projetas já implantados estão passando por
problemas financeiros crónicos e os Governos dõS ESta~
dos dessas duas regiões não têm recursos parâ. implementar programas que gerem número signíficativo de emPregos, tendo em vista a conjuntura recessiva e a seca do
Nordeste. E imperativa que pelo menOs parte dos recursos do FINO R e do FINAM tornem-se -recursos orçamentários.
Tendo em vista o exposto, propõe-se que os- recursos
do FISET e 50% (cinqUenta por cento) dos recursos dÕ
FINO R e do FINAM sejam incorporados à sistemática
do Fundo de Participaç11o dos Estados e __ MunicípiÕs,
embora venham a ser destinados aos Estados do Norte e
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N ardeste. Esses recursos teriam representado um reforço
de caixa para os Fundos de Participação, em 1982, de
108 bilhões de- Cruzeiros, ou seja, 49% dos recursos dos
Fundos de Participação destinados aos Estados e Municípios do Norte e_ Nordeste. Para o ano de 1983, pode.se estimar um montante em torno de 200 bilhões de cruzeiros. Por outro lado, a redução dos recursos do FINOR e do f'INAM criaria um clima propícia a uma rediscuSsà"O do papef desses incentivos para as regiões, que
permitisse urria mudança de prioridade e paràmetros de
aprovação" de projetas, no sentido de ampliar o nómero
de emp-regos diretos e lridiretos gerados por novos'projetos e intensificar a utilizaÇão de matérias primas locafs.
Finalmente, impõe-se que o cálculo dos fundos de
Pirticipação dos Estados e MuniCípios seja-leito sabre: -a
arrecadação bruta do Imposto de Renda e do IPI, sem
que sejam retirados de sua base de cálculo os valores das
incentivos. No caso do IR PJ são retirados da base de cál-cUlo os valores correspondentes_ aos seguitües incen-tivos:

FINOR, FINAM, FISET, FUNRES, EMBRAER,
MOBRAL, PIN e PROTERRA. Esses incentivos representaram, em 1982, uma redução de bãse d~- cálculo no
valor de 341 bi~hõ_es de cruzeiros.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo do
orador está esgotado e està.mos prestes a entrar na Or·
dem do Dia.
O SR._ MAURO BORGFS- Sr. Presidente, só mais
três minutos, para encerrar. No caso do IRPF, são retirados os valores correspondentes ao DL 157 e as reduções do imposto a titulo de inCentivo a aplicações de
cãpitais. ·Esses incentivos sigf!Ífic8.ram, em 1982, uma redução de base de cálculo no valor estimado de48 bilhões
de cruzeiros. No caso dQ lPl, têitL-se o crédito-prêmio e
os r:essarcinlelltos a título de incentivos à exportação. Esses beneficias atingiram, em 1982, o montante de 461 bilhões de cruzeiros (Quadro IV).
- NãoSeOtido que Esta(k~-s e MuÓicípios pobres
continuem financiando as politicas de incentivo do Governo Federal. E essencial que o cálculo dos Fundos de
PartiCipação seja feito sobre a arrecadação bruta e não a
líq.uida. A inclusão dos incentivos anteriormente referidos na base de cál~ulo dos Fundos de Participação -teria
representado, em 1~82, um reforço de cerca de 97 bilhões
de cruzeiros, ou seja, um·acréscirno de cerca de 20% dos
r~ct:~rsos .c!os Fundos de ParticipaçãO.

tem

QUADRO VI
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica
Opções para Incentivos Fiscais
!981

Fundos de Investimentos
e Programas Especiais_

!982

milhões de cruzeiros

(%)

milhões de cruzeiros

(%)

20,4
8,2
0,4
q;8

' 17.6

EMBRAER
MOBRAL
PIN
PROTERRA

32.672
13.098
570
!.363
- 28.132
677
2.773
4.866
45.665
30.444

19,1)

74.800
31.223
865
2.434
52..084
1.309
5.973
10.475
97.032
64.687

21,8
9,2
0,3
0,7
!5,3
0,4
1,8
3,1
28,4
!9,0

TOTAL

!60.260

roo

340.882

100

FINO R
FINAM
F ISET - Pesca
FISET- Turismo

FISET- Reflorestamento
FUNRES (Espírito Santo-)

Fonte de Dados Brutos:

0,4
1,7
3,0
28,5 .

~IEF /SRF

Imposto de Renda Pessoa Jurídica -

QUADRO III
Incentivos retirados da base de cálculo dos fundos de
participação dos Estados e Municípios
1982
Tipos de Incentivos

IRPJ

Valor (MiihOes de Cruz.eirOs)
340.882

FINO R
FINAM
FISET
FUNRES
.EMBRAER
MOBRAL
PlN
PROTERRA
IRPF

74.800
3!.223
55.383
!.309
5.97J
10.475
97.032
64.687
48.273

DL !57

29.8!2
18.46!

REDUÇOESDOIMPO~TO

!PI

46!.404

CREDITO PREMIO E RESSARCIMENTC)S
TOTAL

461.404

850.559'

Fonte de Dados Brutos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Imposto de Renda Pessoa Física e I PI- Info.rmações l)il?~_tárias ---:- CIEF jSRF;
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7. CONCLUSOES
Tendo em vista o discutido nos itens precedentes,
pode-se extrair as seguintes conclusões~
a) O atual Sistema Tributário tem reduzido a capacidade dos Estados e Municípios de gerarem receita própria, refletindo-se este fato na queda do Lndice de-poupança própria corrente;
b) Este fato tem tornado a capacidãde de inveSt.if-õos Estados _e Municípios por demais dependente das tnmsferências federais;
c) O crescimento insuficiente da$ transfeiências federais, devido às isenções concedidas pela União e às manipulações dos critérios d_e rate.iQ dos tributos federais, associados a excessiy_a vínculação na aplicação dos recursos, tem contribuído para deteriorar a situação Jinane!!i- _
ra dos Estados e Municípios.
d) A crise financeira cujas razões foram e~plicadas
anteriormente, vem sendo agravada pela recessão, tornando a situação dos Estad_os e Municípios insustentá-

São lidas as seguintes
Oficio

n~'

227/83
Brasília, 23 de agosto de !983.

Senhor Pr.esidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o
Deputado Celso Peçanha foi indicado por esta Liderança-para substituir a Deputada Ivete Vargas na Comissão Mista incumbida de estudar e dar parecer sobre a
Mensagem n~' 97, de !983-CN, Decreto-lei n~' 2.045, de 13
de julho de 1983, que altera a Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 1979, que trata da~poiítica salarial, e a Lei n~'
7.069, de 20 de dezembro de 1982, que dispõe sobre o
reaju.súimeilto de aluguéis em locações residenciais, adota medidas no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e dá ou tias- providêncías.
/\proVeitO o e"nsejo para- renõv<ir a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.
Freitas Nobre, Líder do PMDB.

v~l;

Brasília, 23 de agosto de 1983.

e) A distribuição da carga tributária no Brasil é por

demais iníqua, podendo-se dize_r que o sacrifício -tt:ibutárío das classes assalariadas é relativamente maior" qo .
que o da classe detentora do capital;
f) Tal fato deve-se à grande participação dos impostos
indiretos na arrecadação, a regressividade_da imposto de
renda e a sonegaçãQ fiscal;
g) O "sistema" de incentivos fiscais, tem crescido desordenadamente, atingindo um montante estimado entre
15% a 20% do total d_a receita tributãria;
h) Este "'sistema", tendo em vista sua complexidade,
tornou-se praticamente inadministrãvel, sendo duvidosos os seus efeitos sobr~ a alocação dos recursos e ctescimento econômico. Por outro lado, estes incentivos- ü!:m
contribuído para a concentração da renda no País ( l );
i) Tendo em vista a necessidade de recursos não infla-

cionãrios, nas três esferas de-goVerno,-para cobertura do
déficit do setor público, ê mister que haja um aumento
da carga tributária;
j) Esse aumento da carga tributãria não poderá penalizar as classes de menor renda, que já suportam elevado
ônus fiscal, devendo incidfr sobre rendimentos e ganhos
de capital que hoje têm tratamento fiscal pof de"mãis 'favorecido;
k) Outras fontes de recUrsos não inflacionârios devem
ser buscados na extinção de incentivos redundantes e na
diminuiÇão da sonegação fiscal; e

I) Esse aumento de carga fiscal deve ser acompanhada
de uma redefinição das competências tributária pelos
três níveis de governo e dos critérios de rateio e aplicaçã-o
das transferências federais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, para umb. rápida comunicação, ao nobre Senador Octávio Cardo_so.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBL/CAI)Q P_OS]ER/ORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Fábio Lucena- Claudiono_r Roriz-:- José Sarne)·Amaral Peix.oto- Nelson Carneiro- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Henrique Santillo Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa. comUnicações que serão lidas pelo Sr. 1"'-Secretãrío.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fLns, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre senhor Senador Itamar Franco, pelo
nobre senhor Senador Mário Maia, na qualidade de _Titular da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela
Resolução n~' 99, de 1982 que Investiga a crise d_a_ Previdência--social Brasileira._
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Humberto Lucena, Uder do PMDB.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
_Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmai'a n9 89, de 1983 (n"' 776/83, na Casa de ori·
gerii), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que assegura validade nacional às Carteiras
de Identidade, regula sua expedição e dá outras pro·
vidências, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 733, de 1983, da
Comissão
- de Constitui~ão e Justiça.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Í'··fão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
j)alavra ao nobre :senador Marcondes Gade_lha, para encaminhar a votação.
O SR. MARCOND~S GADELHA (PDS- PB. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do oraaor.)- Sr.
Presideme e Srs. Senadores:
Esse é o tipo da propositura que qualquer parlamentar
ou cidadão gostaria de ver tranSfOrmadã em lei o mais
rapidamente possível. Aliás, constitui uma aspiração
longamente ansiada por toda esta comunidade de ma-
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drugadores _em filas de guichês. O projeto simplifica extraordinariamente os procedimentos para a obtenção da
Carteira de Identidade e estabelece: validade nacional e fé
p-ública para os documentos expedidos pelos Estados e
pelos Tirritórios. Exige apenas, Sr. Presidente, para a
Carteira de Identidade a certidão de nascimento ou de
casamento. Para a segunda via, elimina todos aqueles exPedientes que antigamente se requeriam como a publicação de ocorrências em jornais e exige apenas a apre·
sent3ç-ão, novamente, da certidão de nascimento. Além
disto, Sr. PrCsidente, faculta o novo documento que se
inclua os números de registro do PISe do PASEP, o nú~
inero_ do CIC e outros registras que, pof acaso, mais
adiante, o Governo Federal considere necessário~
Achamos que esse documento, em resumo, Sr. Presidente, diminuiu consideravelmente a permanência do ci.dadão nestas câmaras de tortura em que se transforma- ram algumas repartições públicas deste País. E, por isso,
merece todo o apoio, merece todo o endosso do Congresso Nacional. Votamos, portanto, favoravelmente a
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- Em votação
o projeto.
Os Srs. Se-nadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria_ vai à sansão,
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 89, DE 1983
(n~' 776(83, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Assegura validade nacional às Carteiras de Identidade, regula sua expedição, e dá outras providências.
O Cqngresso NaciQn{iÍ decreta:

Art, I~' A Carteira de Identidade emitida por órgãos
de identificação dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territóríos tem fé pública e validade em todo o territórío nacional.
Art. 29 Para a expedição da Carteira de Identidade
de._que trata esta lei não serã exigida do interessado a
apresentação de qualquer outro documento, além de c~r~
tidão-de-naScimento ou de casamento.
§ l~' A requerente do sexo feminino apresentará
obrigatoriamente a certidão de casamento, caso seu
nome de solteira tenha sido alterado em conseqüência do
matrimónio.
§ 2"' O brasileiro naturalizado apresentará o Certificado de Natura!ização.
_
ArL _39 A Carteira de Identidade conterá os seguintes elemc;;ntos:
a) armas da República e inscrição "República Federativa do Brasil";
b) nome da Unidade da Federação;
c) Identificação d_o órgão expedidor;
d) registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;
e) nome, filiação_, local_ e data de nascimento do identificado, bem como de forma resumida, a comarca, car~
tôrio,_livro, folha e número do regístro de nascimento;
f) fotografia, no formato 3x4cm, assinatura e impreS-são digital do polegar direito do identificado;
g) -assinatura do dirigente do órgão expedidor.
. Art. 4~' Desde que o interessado o solicite, a Carteira
de Identidade conterâ, além dos elementos_ referidos no
art. 3<.> desta lei, os números d.e inscrição do titular no
Programa de _Integração Social - PIS, ou no Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público~ PASEP, e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda.
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§ l"' O Poder Executivo Federal poderá aprovar a-in---clusão de outros dados opcionais na Carteira de Identidade.

§ 2'>' A inclusão na Carteira de Identidade dos dados
referidos neste· artigo poderá se parcial e dependerá exclusivamente da apresentação dos respectivos documentos comprobatóríos.
Art. 5~> A Carieiia de Identidade do português beneficiado pelo Estatuto da Igualdade será eXpedida consoante o disposto nesta lei, devendo dela constar referência à sua nacionalidade e à convenção promulgada pelo
Decreto n~ 70.391, de 12 de abril de 1972.
Art. 6~> A Carteira de Identidade fará prova de todos
os dados nela incluídos, dispensando a- ·apresentação dos
documentos que lhe deram origem oU que nela tenham
sido mencionados.
Art. 7'~ A expedição de segunda via da Carteira -de
Identidade será efetuada mediante simples solicitação do
interessado, vedada qualquer outra exigência, aféffi daquela prevista no art. 2" desta lei.
Art. 89 A Carteira de Identidade de que trata esta lei
será expedida com base no processo de identificação datiloscópica.
Art. 99 A apresentação dos documentos a que serefere o art. 29 desta. lei poderá ser feita por cópia. regularmente autenticada..
Art. 10. O Poder Executívo" FederaC8p!ovaf:fO modelo da' Carteira de Identidade e expedirá as normas
complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento desta lei.
Art. 11. As Carteiras de Identidade emitidas anteriormente à vigência desta lei continuarão válidas em
todo o território nacional.
Art. 12. Esta lei enfra em vigor na data de sua publicação,
Art. 13. Revogam-se as disposições e~ coiltrário.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 2:

Discussão, eni turno úniCO, -dÕ Projeto de Decreto Legislativo n'~ 1, de 1981 (n'~ 75/80, na Câmara
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissào de
papel-moeda no ano-de 1979, no valor global de Cr$
50.000.000.000,00 (cinqüenta @[hõCs de cruzeiros),
na forma do que dispõe o incisO 1 do art. 4'~ dã Lei n~"4.595, dé 31 de dezembro de 1964, tendo
PARECERES, sob no 947, 948, 949 e 950, de
1982, das Comissões:
-de Economia: ]9 Pronunciamento, solicitando
audiência junto ao Poder Executivo: 2" pronuncia~
mento, favorável, nos termos de Substitutivo que
oferece, com voto vencido, em separado, do Senaw
dor Bernardino Viana;
- de Constituição (!Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do SUOSHiutivo da Comissão de
--Econoniia e
- de Finanças, favorável ao substitutivo.
Sobre a mesa, requerimento que serâ Jido pelo Sr. 19Secretário.
E lido e rejeitado o seguinte
REQUERIMENTO No 751, DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea ..c.., dO Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Decreto Legislativo n9 1, de 1981, 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 (cinqherita bilhões de áuzeiros),
na forma do que dispõe o ihciso 1 do art. 4'~ da Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964", a fim de ser feita na
sessão de 14 de setembro de 1983.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1983. - Itamar
Franco.
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OS"R. P'~ES_I.riENTE (MoacyrD~Ua) --Em vo~açio.

O SR. P~ESiin:NTE (M0acyr Dalhü- Rejeitado o
requeriniento, pasSa-se à apreciação da matéria.
Em discUssãO O projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havefldo quem queira discuti-los, declá.ro encerrada a discussão.
- - --EiTIVõtação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Üs SrS~ Senadores que o aprov~m permaneçam sentados. (Pausa.-) Aprovado.
AprovadQ o substitutivo, fica pfejudicado o jm5jeto.
-A matéria vai à Comissão de Rédação, a fim de s.er redigido o vencido para o turno suplementar.
-•

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, p~ço a ~alavra
paia encatniithar a votação.

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encami- nhar a votação.

·o SR. ITAMAR ~RANCO (PMDB- MG. Para encaminhai-_a votação. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente.
Eu vejo_ a~é a pressa da Liderança do Governo em rejeitar o requerimento, mas ela ·pode ficar certa de que,
Çesta vez, não irá rejeitar sem a verifícação· de quorum.
Aliás, Sr.· Presidente, para lamentar eu gostaria que a
minha_Bancada anotasse exatamente o que aconteceu
nesta tarde. Ainda me refazendo de doença, não pude estar presente aqui, quando da indicação do pedido para
adiamento da discussão d'o' item 2. Lamentavelmente,
con®ltei a Liderança do meu Partido e a Liderança do
Governo resolveu não aceitar, não acatar, quebrando
quase que uma praxe tradicional nesia Casa, o que nós
reconhecemos ql;le é ·normal também, apenas _estranhamos, Sr. Presidente.

É o .seguinte o substitutivo aprovado

EMENDA N' l-CE
(Substitutivo)
Ao Projetõ-de Decreto Legislativo n~" 1, de 1981
Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
(aue autorizou a emissão de papei~Ôtoeda, no ano de
1919, no valor global de Cr$ 31.734.500.000,00 ( trin~
ta c sete bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões e
quinhentos mil cruzeiros) na forma do que dispõe o in~
ciso I do art. 4~' da Lei n~' 4.S9S, de 31 de dezembro de
1964.

De qualquer forina,jâ de pronto, digo a V. Exique,jã
havendo manifestação da Liderat:tça do Governo ne~ta
Casa, vou pedir verí_fi~ação de quo!"llm·
O Sr. J~é Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a vo~ação.

o·congreSso Nacional decret~
Art. }9 É homologado o ato do Conselho Monetário ·Nacional que autorizou a emissão de papel· moeda,
no exe_rcício de 1979, no valor global de CrS
37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos~ trinta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), em atendimento à solicitação e razões constantes da Mensagem
n'~613, de 26 de dezembro_de 1979, do Poder Executivo.
-Art. 2~' Este Decreto Legislativo entrará em vigór na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a'
palavra ao nobie Senador José Lins, ·para 'encáminhar a
votação.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERA' PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PREsiDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação .
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei·ram permanecer sentados. (Pausa.}
·.
Rejeitado.
Rejeitado o requerimentq_._ vamos verificar quorum a
- pedido do nobre Senador Itamar Franco.
Os Srs. Senadores ocupem seus lugares para proceder~
mos à votação. (Pausa,i
C.omo vota o Lider do PDS?

. O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
Discussão, e·m turno único, do Projeto de Decre·to Legislativo nl' 36,_~e 1981 (n" 99/Sl, na Câmara
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou etriissões adicionais de papel-moeda· em 1980, até o limite de Cr$
70.000.000.000,00--(setenta bilhões de cruzeiros), na
forma da legislação em vigor, tendo
PARECERES, sob n's 3i2 à 326, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça- l'~ pronunciamento~ favorável, com voto vencido do_ Senador Orestes
Quêrcia; 2" pro_!lunc~a~ento: ratificando seu parecer
anterior;
-de Economia, favorâvel;
-de Finanças~ J9 pronunciamento: solicitando
o reexame da Comissão de Constituição e Justiça; 29
pronunciamento: favorável.

O SR. JOSf: LINS -

E li<!~

~seguinte

REQUERIMENTO No 752, D.E 1983
Nos termos do art: 310, alínea c, .do Regimento Interno, requeiro adiaffiento da diSCl,J-ssão do Projeto de Decreto Legislativo n~' 36, de 1981, que ..homologa o aiO do
-COnselho Monetário Nacional que ã.utofizou -errlissões
·adiciOnais de.pãpel-moeda em 1980, até o limite d~-Cr$
70.000.000.000,00 (setenta bilhões· ~e cruzeiros), ria forma da legislação em Vigoi-", a fim de ser feita na sessão
de 14 de setembro de 1983.
Sala dis Sessões, 23 de agosi<? de 1983. --Itamar
Franco.·

Não:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - CQmo vota
o Líder do PMDR?
O SR. JOSI': FRAGELLI -

Sim.

O SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PTB?
'

Sobre a meSa, requerimento cuja IÇ:it~ra será feita pelo

--sr. 1"-Secretário.
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·

(>-SR. NELSON CARNEIRO ...:._ -Questão aberta ..

O ..SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Os Srs.
nadores já pod~m votar. (Pausa.)
(Procede-se à vOtação.)·
VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES;.
Alberto Si~va
.'Amaral Peixoto
Fãbio Lucena
- Hélio .GueifOs
Itamar Franco
José Fragelli
Ma~lO Miranda
Nelson Carneiro

se-
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voTAM "NÃO" as SRS- SENADORES:
Aderbal Jourenta

Almir Pinto
João Lúcio
José Lins
Jutahy Magalhães
Marcondes Gadelha
Murilo Badaró
Octávio Cardoso

Passos Pôrto
Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Qalta) - Votaram
SIM 8 Senadores e NÃO 10.
Não houve abstenção.
Total de votos~ -1&.
Não houve quorum.
De acordo com o Reg,ímento Interno, vou sUsreÕder a
sessão p-o-r 10 minutOs, fazendo Soar a Campainha para
chamada dos Srs. Senadores, a tim de procedermos a
nova votação.
(Suspensa às 16 horas e 10 minutos, a sessao é reabúta à.s
/6 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDEN'rÉ ~Moacyr Dalla)- Está reaber~
ta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares~_{Pausa)

Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES.-

Alberto Silva
Dinarte MaiíiFábio Lucena
Hélio Guciros
Itamar Franco
José Fragelli
Marcelo Miranda
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES.-

A..derbal Jurema
Almir PintoAmaral Peixoto ·
Gabriel Hermes
João Lúcio
José Lins
Luiz Cavalcante
Marcondes Gadelha
Murilo Badaró
Octávio Cardoso
Passos Pôrto
VirgíliO Távora
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES..

J utahy Magalhães
Nelson Carneiro
O SR. PRESID_ENTE {Moacyr Dalta) - Votaram
SIM 7 Srs. Senadores; NÃO, 12 Srs. Senadores. Houve 2
abstenções. Não foi, portanto, atingido o qliotum- regimental.
Em conseqüência,- a nlãtéria fica com a sua apreciação
sobrestada.
.
__
_
O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4:
Discussão, em segundo_ turno, do PI'Ojeto_ de Lei
na Câmara--n~--55~·-ae1983 (n<? 1O/83, na Casa de origein), de iniciativa dp S~nhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação e extinção de
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cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providênciaS, tendo
PARECERES FAVQRÃ VEIS, sob n9S 683 e
684, de 1983, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
-Emôiscussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo_oradores, declaro encerrada a disCUssão.
A votação fica adiada por falta de q"uorum.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 222, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n<?
1.218, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Pará a elevar em Cr$ 139.427.700,00 (cento e
trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil
e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
'Parecer, sob n9 1.279, de_l981, da Comissão
-de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do S.enador
Hugo Ramos.

Em discussão o projeto. {Pausa~)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro_-_a encerrada, ficando a votação adiada para a próxima sessão,
em virtude da falta de "quorum" em plenário para deliberação.
O SR. PRESIDENTE _(Moacyr Dalla) - Jtem 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçã_o n9 89, de 1983 {apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 677, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO) a elevar em CrS 7.754.525,57 {sete
milhões, setecentos e cínqüehta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete
centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
Pareceres, sob

n~'s

678 e 679, de 1983, das Comis-

sões;-

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a dis_cussão.
A votação da matéria ftca adiada para aprOxima sessão ordinária, por falta de número em plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7:
Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n~" 90, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n<? 680, de
1983, com voto vencido do Senador Affonso Camargo, e voto vencido, em separado, do Senador
José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal
deJateí (MS), a elevar em Cr$ 22.829.700,00 (vinte e
· dois milhões, oitocento.s e vi.ote e nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
P~r~res,

sob n9s 681 e 682, de_ 1983, das Comis-

sÕes:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municípios, favorãvel.
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Em discussão o projeto, em turno únícó.-(Pausa.)
-Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando
sua votação adiada por falta de "'quorum".
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 8: -

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 92, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 715, de
19"83, coin voto vencido do Senador Affonso Camargo e voto venCido, em separado, do Senador José Fragelli), 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, tendo
Pareceres, sob n% 716 e 717, de 1983, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela con~titiJcionuli
dade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráveL
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nã_o havendo quem queira usar da palavra; declaro-a
encerrada.
A Presidência deixa de submeter a mat_éri_a a votos, çm
virtude da falta de "quorum" para deliberação, fic<:~ndo
sua votaçÃo adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)-:-- Esgot<:~da a
matêria constante da Ordem do Dia. Há o-rUdorcs inseritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
Sr. Presidente e Srs~ Scnadore_s:
O mundo jurfdico comemora este ano o primeiro centenário da morte de Teixeira de Freitas, figura exponencial no século passado, que projetou a sua obra sobre
todo o Continente, e cujo_s rc.flexos se espalhuram pelo
Velho Mundo.
Jurista puro, consolidador do Direito Pátrio, Codificador Americano, Precursor do Direito Mundial, M{lrtir
-da Ciência J urídíca.
Em homenagem a Teixeira de Freitas, o Instituto dos
Advogados Brasileiros todos _os órgãos jurídicos dQ País
realizam sucessivas reuniões. Para sintetizai a figura desse emineme brasileiro, que tanto honrou o País nas letras
jurídicas~ consolidador da legislaÇão civil no século passado, eu me permito, Sr. Presidente_, incorporar a essas
breves palavras, como uma síntes_e dessa nobre e gloriosa
vida, o discurso pronunciado pelo eminente Profe.'iSQf
Haroldo Valladão, no Instituto dos Advogados Brasileiros, sob o título: '"'Teixeira de Freitas, o Jurista Excels_o
do Brasil e da América".
Terá, assim, o Senado incluído nos seus Anais um depoimento palpitante e erudito da obra desse eminente
brasileiro que tanto exaltou o _nome do País nas ciências
jurídicas.
-era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
o~:ador_.)-

D.OCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CÍIRNEIRO EM SEU DISCURSO.TEIXEIRA DE FREITAS, O JURISTA EXCELSO DO
BRASIL E DA AMtRICA

Conferência do Professor Haroldo Valladào, no Instituto dos Advogados Brasileiros, em 8 de junho de 1983,
nas comemoraéôes do centenário de morte de Augusto
Teixeira de Freitas.
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1. Introdução
Agradeço, liminarmente, o honrosíssimo convite que
me fez o nosso egrégio Presidente, Dr. Laércio Pellegrino, para, nesta gloriosa mansão da adv.ocacia pãtria,
prestar o nosso culto- e ele o disse com precisão autêntica- â memória do jurista maior do Brasil, no programa de comemorações de centenário de sua morte.
Aceitei, imediatamente, pois o meu extremo culto,
público e internacional, a Freitas é quase cinqUentenário, vein de discurso a 18 de setembro de 1941 onde,
como orador desta casa, elogiando o insigne Dom André
BeiJo, o célebre jurista pan-americano, autor do Código
Civil do Chile e dos das demais nações andinas,
denominei-o, calidamente, "esse ·Teixeira de Freitas do
Pacífico.".
Note~se que chamar, como fiz, a Dom Andrés BeiJo,
de Teixeira de Freitas do Pacífico, foi dar-lhe, no Direito
brasileiro e no Direito dos países do Atlântico sul, a
glória suprema. Seria como se um jurista venezuelano ou
chileno exclamasse no Brasil: "TeiXeira de FreitaS, esse
Dom Andrés Bello do Atlântico".
E que Freitas foi Oautor da célebre uconsolidação das
Leis Civis", de 1857, com uma intrOdUção que o inSíine
jurista ffiósofo da Argentina, o saudoso profesSor Enrique Martinez Paz, traduziu para o castelhano, dizendo:
" ... la consolidación es el monumento más alto dei pensamiento jurídico americano; lãs codificaclônes-y los tiabajos de exérgesis y comentaria, asi como los escasos tratados de dogmática ni en punto e erudición, ni en doctrina han alcanzado eso setlo de originalidad, de sentido
personal y de profundidad que caracteriza a la Cóllsolidación de las leyes civiles" e agregando sobre Freitas:
'"con él comienze en América la linea original de la dogmática jurídica, -sin--qllé :Pueda afifmarse que sUs- Cõrlti~
nuadores hayan tenido el poder de comunicarse un
mayor esplendor".
A Consolidação de Freitas foi aprOVada pelO governo
imperial a 24 de dezembro de 1858, após louvada em parecer dos eminentes juristas_ pátrios, Visconde do Uruguay, Nabuco de Araujo e Caetano" Alberto Soares, de 4
do mesmo dia e ano.
O grande sucesso da referida Consolidação no Brasil
e, após, na Argentina e no Uruguai. foi Cercado COm
uma segunda edição, àutorizada por A viso de 11 de"janeiro de 1859 e, afiri.al, em mag-nifJCa terceira edÍção, dê
24 de setembro de 1875. A última edição, mais aumentada, apareceu no Rio de Janeiro em 1869, de H. Garníer,
Editor.
Foi o Código Civil do Brasil duiante perto de sessentiã
anos, de 1858 a 1917, acima das obsoletas Ordenações
Filipinas, 1603.

E mais ainda, Teixeira de Freitas foi, sobretudo, o au- tor do célebre Esboço, Projeto do Código Civil do império do Brasil, de 1860/1865, traduzido em castelhano
em várias edições de Buenos Aires, do qual perto de
1.300 artigos são textos em vigor do Código Civil da Ar.:

gentina, de 1869, perfilhados que foram pelo eminente
codificador cordoVés, Velez Sarsfield, Código depois
adotado pelo Paraguai, 1889. E Esboço do qual muitos
artigos foram acolhidos no Código Civil do Uruguai, de
-_186_8, projetado pelo ilustre Tristan Narvaja, e esses dois
insi_gnesjt,Iristas não só se inspiraram em Freitas como o
compararam a Savigny, sendo apelidado no Prata "el
Savigny americano".
2. Duas anteriores homenagens do IAB a Teixeira de
Freitas

Duas grandiosas e excelsas bomenagens teve Freitas
Instituto.
A. primeira~ 7 de agosto- de 1905, com a inaugur:ação
de sua estátua em frente da antiga sede do IAB, na Av.
Beira Mar (obra de autoria do noÍável artista Rodolfo
Bernardelli), na presença do Dr. Rodrigues Alves, Presidente da República de então, de todo o seu· Ministério,
do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Presidente e membros do Insti~uto dos Acj.vogados.
Acha-se aquela estátua, atualmente, sempre a nos apadrinhar, defronte do prédio em que funcioriam os nossos
Instituto e Ordem dos Advog2:dos, Cons.eJho Federal e
Seccional, -na Avenida Mare_chal Câmara.
- Posteriores e notabilíssimas homenagens foram as realizadas no dia 19 de agOsto, pelo cent~n_ário de seu nasciITICnto.
Uma, do IA.B; de tarde, Is. h junto a sua estátua, no
treCho da Avenida Beira Mar, fronteiro à antiga sede do
Instituto, no Silogeu Brasileiro, hoje Edifício do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Falaram, pela Faculdade Livre de Direito, o Professor Abelardo Lobo e
pela Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, o Professor
Pinto da Rocha. Foram belas e minuciosas orações,
publicadas na íntegra, no Jornal do Commercio do dia segUinte, domingo, 20 de agosto.
-~-A-n6lte do mesmo dia 19 realizou-se sessão comemorativa, soleníssima, do Instituto e da Ordem dos Advogados Brasileiros e da citada Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, sob a presidência do senador R ui Barbosa, então Presidente do Instituto. Deu este a palavra ao
insigne ClóviS Bevilaqua, que produziu notável discurso,
historiando e analisando a obra do grande jurisconsulto,
publicado na antiga Revista Jurídica, de Rodrigo Octavío~-vol. 4 (1916) pags. 5 e ss.
Destaco do esplêndido trabalho de B_evilaqua, esta admirável síntese da personalidade de Freitas: "Dele podemos, com verdade, afirmar que foi uma pura intelectualidade a serviço de um ideal humano."
O Supremo Tribunal Federal solidarizou-se com a homenagem, designando, para representã-lo, uma _comissão de Ministros.
Encerrando a solenidade, falou Rui Barbosa.
. Outras solenidades comemorativas realizaram-se em
Niteróí, junto ao túmulo de Teixeira de Freitas. Nã faculdade de Direito ••Teixeira de Freitas", ali sediada, foi
inaugurado o s.eu retratO, a óleo, cOm orações de mestres
e alunos.
Trago aqui e ofereço ao Instituto, a folha do Jornal do
Commercio de 20 de agosto de 1916, com o relato completo dessas tão jUstas hOmenagens, totalizando quase
uma _daquelas suas largas e altas páginas.

dO- nosso

Homenagens atuais
-SUprindO a incompetência com o profuildo amor, tomei a peito a tarefa de cultuar Teixeira de Freitas e fazer
o elogio do maior jurista brasileiro de todos os tempos,
pelo seu centenário.
Iniciei as comemorações universilârias em longa conferência em Belém do Pará, no dia 13 de maip pass~do_e ..
tive a honra de vê-la publiCada, na ífltegra, no Jornal do
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Commercio do Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 28 de
maio findo.
E aqui no Instituto já o fizera, em-bela oração, o nosso
eminente Presidente, Dr. Laércio Pellegrino.
Agora venho fazê·lo neste templo mâximo, neste lar
de brasilidade e juridicidade que é o nosso Instit~to dos
Advogados Bfasileiros, do qual foi ele um dos fundadores e, ainda, segundo demonstrou o seu eminente biógrafo, o Professor Dr. Sá Vianna, citando o Diário do Rio de
Janeiro, de 1857, também Presidente em vârias sessões
de outubro de 1857 ("Augusto Teixeira de Freitas",
traços biográficos, Rio de Janeiro, Tipografia Hildebrandt, Rua do Ouv~dor 8, 1905, pags. 32 fine e 35).
E desejo, ainda, referir mais um passo ria glória de Teixeira de Freitas, citado em meu livro, .. Direito, SOlidariedade, Justiça", 1948, pags. 79/80.
Foi a polémica de gigantes, de 1858-1859, entre os insignes autores dos Projetas de Código Civil de Portugal,
Visconde de Seabra, e dQ Império do Brasil, Teixeira de
Freitas, onde este ressalta "o particular interesse de comparar trabalhos legislativos de dois países irmãos, da
mesma língua e dos mesmos costumes, nós de origem comum que nunca se desatam".
E apontei, então, que: "O motivo da entrada de Teixeira de Freitas na liça fora defender o valor da colaboração dos advogados na elaboração dos códigos".
4. Teixeira de Freitas, o maior jurista brasüeiro
Consagrei à figUra e à obra de Teixeira de Freitas
graiide parte de minha vída de jurista, homenageando-o
em Faculdades, no Instituto dos Advogados Brasileiros e
outros centros culturais.
Fi-tci taritóém em instituições didáticas e científicas de
todo o mundo, em especial Universidades.
Assim exaltei-o na América do Sul: Argentina, Buenos
Aires e Córdova; Uruguai, Montevidéu; Paraguai, Assunção; Chile, Santiago e, subindo, na Venezuela, Caracas; no Panamá, no México, em Cuba,_ Havana, para
chegar aos Estados Unidos, em Harvard e New York.
Passei à Europa: na França, Paris, Aux-en-Provence e
Rennes, na Bélgica, Bruxelas e Gand, na Holanda, Haia,
na Grécia, Tessalônica, na Alemanha, Colônia, em aula
do insigne professor Gerhard Kegel.
E, ainda, em grandes centros jurídico-internacionais.
Poderia dizer que sou um freitista, qual se chama velista, nos países de língua espanhola, o cultor da obra do
insigne juri"sta chileno, Doffi Andrés -Bello.

Freitas e a cultura alemã
Não quero deixar sem destaque as referências, o elogio
e também as críticas de Teixeira de Freitas aos autores
alemães.
Apontei-as, desenvolvi-as e as comentei no n1eu trabalho, "'lnnuência do Djreito Alerilâo na Codificação Civil
Brasileira" publicado na antiga revista Jurídica, do Instituto do Açúcar e do Ãlcool, abril 1974, n~> 123.
Reagindo contra a classificação das Pandectas e do
Código Civil Francês, de 1804, Freitas apoia-se na doutrina alemã, exclamando: "Falamos da Alemanha, o país
da meditação, onde a Ciência do Direito, associando-se
- -à história e à filologia, tem alcançado os mais brilhantes
triunfos" (Esboço, Introdução, p. XXVII).
S.

6. Homenagem a Freitas (OAB) em Cachoeira
Peço vénia ao auditório para dar notícia da homenagem que, por proposta minha, a Ordem dos Advogados
do Brasil prestou à memória de Teixeira de Freitas, em
sua cidade natal, Cachoeira, no Estado da Sabia, a 29 de
outubro de 1976, quando da VI Conferência Nacional
dos Advogados reunida em Salvador.
Nessa ocasião foi inaugurada na casa de Freitas, tombada e_ sede do Forum daquela heróica cidade, uma placa contendo belas expressões de ~logio a ele e à terra de
s_eu pasciriu~nto, fejtos pelo eminente titular da Universi-dade d~- Bue~os Aires, Dom Guillerrno L. Allende.
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Ali o jurista argentíno equiparou Cachoeira a outrasdente de justiça que serripre abrasou o ânimo desse inolcidades também pequenas mas berço de figuras máxívidável mestre.
mas:_ Citou Belém, 'na Judéía, com Cristo" e Yapeú, na
A essa ressurreição int~lectual de Freitas em 1905
Argentina, com San Martin. E concluiu que, se Freitas
segue-se outro período de esquecimento, que ser:ã intertivesse vivido rios pririleiros sécUlos de nossa era, por cerrompido 'Com as solenidades pelo centenário de seu nasto a famosa LefdeCitãçõeS, de Roma, não-conteria apeCimentei, 1916, promovidas no Rio de Janeiro, Com sesnas os cinco nomes célebres nela referidos mas, seis,
são solene no Teatro Municipal pelo Instituto dos Advodado o _acréscimo d_e Freitas.
gados Brasileiros e pela Faculdade Livre de Ciências
E por tudo isto, estudamoS profundaq-tente a -vida- e a. - - ~JUrldicas e Soçiais, em que lhe fez o ,elogio o eximia Clóobra de TeiXeira de Freitas, publicando Úabalho monovis Bevilaqua, e em São Paulo, quando falou o Prof.
gráfico, intitulaôo, "Teixeira de Freifas, Jurista Excelso
Spencer Vampré.
do Brasil, da 'América e -do M,undo", aparecido em
De outra parte, a obra-prinla de Teixeira de Freitas, o
várias-revistas, erri especial na Revista JDrídicá de Porto '
"'EsboÇo do Código Civil, do Império do Brasil", foi
Alegre, n"' 51, 1961, págs. '18 a 30 e em capítulo bá:;icoda
senlpre de escasso conhecimento no Brasil, não _só porminha obra 4~Novas Dimensões do Direito, Justiça So~
que de exclusivo caráter doutrinário, como também parcial, Qesenvolvimç:nto, Integração", págs. 353/333.
_que veio à luz em sucessivos fascículos, de 1860 a 1865,
E o citamos e comentamos sempre em trabalhos e li-_
dispersos, de edição restrita, sem índice alfabéticovros, particularmente no Curso de DiiCifo Internacional
remissivo, e esgotàdíssima, chegando a custar, antes de
Privado, vols. I a III, com vãrias edições.
1940, -cerca de seis contos de réiS e só reeâitada em 19-52,
pelo Min-istério da Justiça e Negócios Interiores, com ex7. A obra juridica de Freitas
celente prefácio de Levi Carneiro.
A notabilíssíma obra jurídica de Freitas pode ser diviE a· sua célebre "Consolidação das Leis Civis", que
dida em três fases que se sucedem, temporal, sistemática
coOsÜtuía, com as obras por Freitas "acomodadas ao
e sempre gloriosamente.
foro do Brasil" através de magníficas notas, de Pereir11 e
Fizemo-lo desde nosso_ primeiro -estudo sistemático de
Souza, "Primeiras Linhas sobre o Processo Civil", e de
sua obra, com três subtítulos, a seguir.
Correa Telles, "Doutrina das Ações", o vademecum foPrimeiro. TeixeTra de Freitas, o Consolidador do Direirense por excelência dos advogados e juízes do Império e
to Pátrio, segundo, Teixeira de Freitas o ..Codificador
dos princípios da República, os seus livros de cabeceira
Americano e, terceiro, Teixeira de Freitas _o Precursor no
- tais livros perdiam, definitivamente, sua influêflcía
Direito Mundial.
prática com a vigência do Código Civil em 1917, e com
Integrou ele, ultrapassando, a Trindade Jurídica Ame~
os Códigos e Consolidações ~roce§suais 9-o novo regime.
ri cana.
Fui aprender a admirar Teixeira _de Freit'is Foi o brasileiro Teixeira de Freitas, o Jurista do At1ãnconfesso-o lealmente - após minha primeira vfagem
tico Sul (1816-1883), o norte-americano Joseph Story, o
cultural ao exterior, em marçO de 1927; ao Uruguai e à
Jurista do Hemisfério Norte (1779-1845) e o chilenoArgentina, ao ouvir pronunciado, com os maiores elovenezuelano Andrés Bello (1781-1865), o Jurista do
gios,
nas Universidades de Montevidêu.. de Buenqs Aires
Oceano Pacífico e dos Andes.
--e de Córdova, pelos professores e esú1dantes, o nome do
jurista pátrio, ao ver nas livrariaS .daqueles países, em
8. Teixeira de Freitas, o Jurista Puro
várias edições, traduzido em castelhano, o "Esboço do
Teixeira de Freitas foi um puro jurísta.
Código Civil do Império do Brasil",
Advogado, codificador, autor de obras jurídicas, nunca exerceu cargo ou função pública, desconheceu comE, sobretudo, ao receber e ler o magnífico livro do sápletamente a política, não freqUentou a sociedade; retraíbio Prof. Enrique Martinez Paz, glória da Universidade
do, modesto, viveu v.ida modelar dedicada ao culto do_
de Córdova, intitulado 'Freitas y su influencia sobre e!
Direito e ·ao amor da família, na meditaçã.o com seus liCodigo Civil Argentino", obra dedicada "a los juristas
vros, no lar, entre a esposa e os _filhos.
brasilefios como expreslón de solidaridad eSpiritual" e
O seu clima fcii de trabalho, indiferenças, lutas, incomcom a finalidade declarada de prestar a Freitas "aquella
preensões, sacrifícios, desenganos, ingratidões, desdt os
solenne manifestación dei publico y dei gobierno argentibancos académicos até depois de sua morte, ocorrida no
noen honor suyo", que Velez Sarsfield, o codificador arRio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1883.
gentino, escrevera a Freitas que iria, então, promover.
Esta lhe veio após longa e dolorosa enfermidade, preEmpolguei-me por essa figura genial e, começando a
cedida, de um mês, pelo óbito do filho, bacharel em Dilecionar, consagrei um ponto do programa de minha disreito, Dr. Augusto Teixeira de Freitas Júnior; ficando a
ciplina, Dii'eito Internacional Privado, em que ele foi
família em pobreza, desaparecendo seus livros e arquivo.
mestre insigne, à sua contribuição na matéria, e -p-ãsseí -a
Caiu seU- nóme -em triste olvido.
estUdá-lo com meus alunos. Escrevi a seu respeito, a
Não deixara o grande jurista da América um filho, ou
princípio no "Jornal do Comércio", depois em livro, .. 0
um discípulo, ou amigo, que tivesse privado de sua intiEnsinÕ e o Estudo do DireJ.to ,.. ",de 1940; p 231(23_4, a
midade e recolhesse logo seus papéis, suas produções,
segUir em trabalho de seminário; na "Revista Jurídica da
sua correspondência e escrevesse sua biografia documenFaculdade Nacional de Direito", de 1944/1945, vol. 8, p.
tada, qual aconteceu com os outros dois grandes juristas
335/392, para, afinal, consagrar-lhe uma das. quatro Con~
da América, Joseph Story, na obra_ "Life and Letters of
ferências do curso que dei em Havana, na Academia InJoseph Story", em dois tomos, de seu filho, William W.
~eramericana de Direito Internacional e Comparado
Story e Andrés Bello, no extenso e completo livro, ""Vida
sobre "Direito Internacioiiai PriVado na -Legislação dos
de Don Andrés Bello", de Miguel Luis Amunãtegui.
Estados Americanos"~ para um público pan-americano,
com estudantes das três Américas (Haroldo Valladão,
O primeiro livro consagfadO a Teixeira de Fre1tãs vaT
-.. Estudos de Direito internacional Privado", p. 5!) a 78).
aparecer mais de vinte anos após sua morte, Cicorfida-a
Não parei aí. Tratei de vulgarizar também na Europa
12 de dezembro de 1883, escrito pelo insigne jurista,
a obra de Freitas e falei, a respeito, na Faculdade de DiProf. Manuel Álvaro de Souza Sá Viari_na.
reito de Paris, em fevereiro, e na de Rorna, em março de
Foi notável e documentado trabalho, publicado.quan1949 e, por fim, para um grande público, das mais variado da inauguração,-peto Instituto dos Advogados.Brasidas nacionalidades,_ na Haia, na Académie de Droit Inleiros, da estátua de Teixeira de Freitas, justíssima homt}ternational, em capítulo aprofundado do curso que dei
nagem para cuja realização trabalhou, infatigável e des~
sobre "Le Droit International Privé des Etats Améri-.
veladamente, o Prof. Sá Vianna, Presidente da Comissão
cains", 1952.("') Retornei, ainda, à figura de Freitas em
. Especial para aquele fim, e livro redigido com o fogo ar4
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conferência na Faculdade de Direito d~;~- Universidade de
New York, em abril de 1955, e em Caracas, Venezuela,
comparando-o com Andrés BeUo~ em reunião conjunta
do. Colegio de Abogados e da Academia de Ciências
Políticas e Sociais, em novembro de 1955.
9. Teixeira de Freitas, o Consolidador do Direito Pá~
trio
Nascido em Cachoeira, Bahia, a 19 de agosto de 1816,
conterrâneo de Castro Alves, a quem chamei de "Patrono dos Estudantes de Direito do Brasil", deveria Freitas
ser, com toda razão, denominado"Patrono dos Juristas
do BriSil".
Estudou ho Recife, onde se formou em 1837, após' fazer os 29 e_3_1' ano's em São Paulo, no tradicional costume
de revezamento -nas duas escolas tradicionais.
Foi só e exclusivamente advogado. Nada de política,
.de administração, de literatura. Notável jurisconsulto,
um dos fundadores do Instituto dos Advogados Brasilei~
ro-s, em- 1843, presidiu-o em 1857. Nomeado, com apenas
29 <i.nos, advogado.do ConSelho de Estado, conquistou,
segundo seu biógrafo, o iluste Prof. Sá Vianna, lugar tão
elevado no foro que "um seu arrazoado equivalia a uma
sentença".
Incumbido da confecção do Projeto de Código Civil,
C:Xigida para substituir ã antiga e confusa legiSlação reiníCola, Ordenações Filipinas, dos princípios do Século
XVII, e os novos princípios do direito constitucional-:meteu Freitas mãos à obra, com o acertado critério de
"Examinar as leis "em seus próprios textos, sem influência de opiniões alheias, comparar atentamente as leis novas com as antigas e medir com precisão o alcance di::
umas" e outras".
E nos deu a notável Consolidação das Leis Civis, de
1857, com famosa Intródução, célebre obra de alta cultu~ajurídica, onde escreveu, com profundo pensament() _filosófiç_o, UIT!a obra corg._pleta de direito campal-ado, de
_ doutrina sobre o método de. classificação das matérias
dum Código Civil, nãO escapando de suas ob_serv~ções
nenhum dos Códigos ou Projetas existentes na Europa e
nas Américas, nem as principais obras publicadas.
Combateu com inexcedível coragem científica os _planos seguidos e correntes de diviSãO dos Códigos, propugnando com originalidade e bela fundamentação o s_eu_
planO original, inexistente nos Códjgos, Francês,
AustríacO, etc., de uma Parte Geral e outra Especial.
Alcançou Freitas, apenas com esta Consolidação, o
cume da ciêfldajurídica pãtria, no dizer de nossos maiores juristas.
Dela pode dizer o emérito jurista argentino, Martinez
~~z. que a traduziu: ..... La consolidación es e! monumento más alto dei pensamiento jurfdico americario; las
codificaciones y los_ trabajos de exegesis y _comenterio, asi
como los escasos tratados de dogmática ni en punto a
erudición, ni en doctrina han alcanzado ese seita de ori~
ginalidad, de sentido personal y de profundidad que caracteriza a'1a Consolidación de las leyes civiles".
Apreciando-a disse Raoul de la GraSserie que tinha
uma classificaÇão "nouVelle alors et tres heureuse",
"neuve et digne d'attiner l'attention" ("Code Civil de
Venezuela et Lois Civiles du Brésil", pãgs. 49/50).
Coube a Abel Chaneton, ilustre historiador argentino,
proclamar... La Consolidación lo elevá de golpe ai range
de e! más importante jurisconsulto de Amêrica" ("História de Velez Sarsfield", vol. llp. 216).
E o eminente professor francês, Renê David, no seu
Curso di! Direito Civil Comparado proclamou-a,:_ ·•roeuvre juridique le plus originale et le plus parfait a la fois
que ait étê produit au Brésil et dans toute I' Amerique Latine" e compara-o aos insignes Accursio, Bartolo, Domat, Pothier, Coke, Blackstone ...
Espírito dinâmico; Freitas reeditou a Consolidaçã.o
com numerosas e completas notas aperfeiçoadoras, por
duas vezes, em 1865 e em 1875 iniciando, em 1877, um
..Aditamento à Cons_olidação das Leis Civis", com.o ca-
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rãter de revista anual, para m3.i1tê-ta em ·aia. E, ámmo
democrático, não permaneceu na sábia Introdução, desceu ao espfrito de todos os seus concidadãos e, em 1876,
publica q-"Prontuário das Leis Civis", concretizando,
admiravelmente, o que avisaram no prefácio~, "é uma
publicação toda popular".
Mas agiu da mesma forma com_ "Aditamentos ao Código do Comércio'\ 1878/9, 2 vols., e de reedições acomodadas ao foro do Brasil de obras clássicas de Processo
Civil português, Pereira e SOuza e Correa Telles.
10.

Teixeira de Freitas, o Codoficador Americano

Mas além de gigante do Oireit(:i"pàtrío, é Teixeira de
Freitas um- dos três grandesJuiistàSóaSÃméricas,·enche
o Direito americano no século XIX.
Não faria ele o Código Civ-il do Brasil mas veio a ser o
codificador latino-americano. _
Realmente. Após a elogiosa aprovação em 1858, por
notável comissão de juristas, da Consolidação, o Gover~
no Imperial, em 1859, encarregou Teixeíia de Freitas de
fazer o Projeto do Código Civil.
O. ...Cujãcio brasileiro", qual o chamara o emêrito
Cândido Mendes, meteu logo mãos à obra e apresentou,
de 1860 a 1865, em diversos fascículos, depois reuriidos
em 2 tomos, o seu Projeto, cOin o-l:noàe5t0-títuío~ "Código Civil- Esboço- por A. Texeira de Freitas", aparecendo em 1860 com um Título Preliminar•. "Do Lugar e
do Tempo", e a Parte Geral, Livro Primeiro, "Dos Elementos dos Direitos, Das Pessoas, Das Coisas, Dos Fatos"; em 1861, sai a Parte Especial, Dos Direitos- Livro Segundo,, "Dos Direitos Pessoais", SeçãO I, "Dos
Direitos Pessoais em Geral" e rrials outro, Seção II,
"Dos DireitOs -Pe8so-.=tís-ri3.s Relações de Famíli.i"; afinal,
em 1864 e 1865 aparece a outra seção do Livro Segundõ,
a de n~ II, ''Dos Direitos Pessoais nas Relações Civis'', e
do Livro III,. "Dos Direitos Reais", as Seções.... Direitos
Reais em Geral, Sobre CoiSas Próprias, Sobre CoisaS
Alheias", que foi até serVTdões sem se completar. No
todo publicara 4.908 artigos, tendo ainda muitos outros
em manuscritos, 200 e tantos, e em aperfeiçoamento a
parte final, herança, concurso de credores e prescrição. E
era o mesmo. "Esboço" acompanhado de notas que constituíam urii comentário históriCo, doutrinário e filosófico
dos respectivos artigos.
Infelizmente, assim disperso •.. "o Esboço" não teve,
qual se impunha, devida apreciação Uo Brasil. Foi olvidado, apesar de o seu autor ter colocado no frontisPídO
da obra a democrática divisa: ·Quod omneS tangít, ab omnibus debet aeprobari, solicitarido, assim, a colaboração
de todos, mesmo do povo, pois: "em um Código Civil hã
matéria vastíssima, assuntos varíados, ao qUilate de todas as inteligências", aditando _qu~ "a crítica deve ser severa, ou em artigos de folhas diárias, ou em memoriais,
ou em correspondência epistolar".
O próprio Teixeira de Freitas, ·de Uma intransigente
probidade cientifica, sempre nuril constante- ari.Seio de
perfeição, veio a se convencer em 1866, que devia mudar
todo o plano de obra e, em vez de um Código Civil, fazer
um Código Geral, dominando a legislação inteira, com
definições, regras sobre a publicação; interp.ref.a.çàó e
aplicação das leis, e a Parte Geral dQ. '"Esboço", pessoas,
coisas e fatos e um Código Civil, unificaõdõ o Direito
Civil e Comerdãl, cOin-3 divisão que vinha da Consolidação. E disse ao Governo que se este estav~. "satiSfeito
com os trabalhos", o autor estava. ''mal contente", não
queria transformar um Ensaio, qli~. ,-'lealmente publicara
sob o título de Esboço", num Projeto de Código e por
isto repudiava a sua obra e só accitaria continuar com· o
novo plano. Admitida essa idéia pelo Conselho de Estado em 1868 como. "coisa nova ... uma invenção que pode
dar glória a seu autor e ao país", foi, todavia, rePudiada
pelo Governo que, afinal em 1872, rescindiu O cofltrato
com Teixeira de Freitas, após insistir para que ele volvesse ao seu plano anterior.
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Mas Q-. "Esboço" chegara às maõs do insigne jurista
arS:eiltíil-o, Da1mã.Cio Velez Sarsfield, que trabalhava desde 1864 paq, "redactar el proyecto dei Codígci-Cívil de 1~ _
República Argentina" e estava em dúvida sobrç, "e! me- todo que debia observar en la composición de la obra".
N_Q1í_ci_and_o-o, diz o seU biógrafo, Abel Chaneton;. "Fué
entririce~ que descubriõ a FreitaS: Er Contacto intelectual
con ese prq_fundo remOvedor ~e ç_9nceptos jurídicos, le
ensefio a disciplinar su vasta cultura, afinó su criterio,
precisó suS ideas. La possibitidad de abordar con éxito la
obra _definitiVa de la codificación civil, debió presentarse
antonces a su -espírito con evidencia meridianã".
E veio a coilSãgração americana à obra di FreitaS
pois, no. "Proyecto de Código Civil para la República
Argentina':, Livro Primeiro, 1865, se Via caria, de 21 de
julho daquele ano, qe Velez Sarsfield ao Ministro da Ju_s.~
tiça, dec_~arando, ~extualm~nte, que se servif~ ••sobretodo
dei proyecto dei Código-Civil qui está trabajando Para el
.Prasil el Sefior Freitas, de1 que he tomado muchisimos
_ artículoS" 't ainda;. "Yo he seguido el metodo tan discutido por e! sabio juris_consulto braSileiro en su extensa y
doctisima iritroduCción a Ja recoplilacióri delas ley"eS dei
Brasil". Tomara, ainda, notas de Freitas, incluídas na
edição oficial do Código.
Escm'leu..Yelez.Sarsfield a Freitas em 11 de outubro de
1865, dizendo que tomara Q. "Esboço" para seu guia na
organiZação do projeto, e acresce-nta ele que iriã proVocar do povo e do governo argentinos a manifes~açàq__ em
horir3: de Freitãs. - - ·
Respondendo em 22 _de novembro seguinte, considera
Freitas aquela carta... "u-ma das mais estimáveis -recompensas que possã merecer meus trabalhos de Codificãção
Cfvil", aditando~."Vi que compreendeu perfeitamente
meu sistema, e nada mais grato para mim do que essa espontânea unifõnriídade de idéias ... '' terminando_ pela
ofert~. "do meu reti"ato, como fraco sinal do apreço eni
que tenho sua respeitável pessoa" (Cãrt.:is de Ffeitiis;
publicadas em "Revista de Derecho, Historia y Letras",
de Buenos Aires, vols. 68/527 e ss.).
--Martinez Paz, após haver comparado, colocando-os
paralelamente, os planos do. "Esboço'' e do Código Civil
argentino, mostrou quç, "a la mâs simples inspeccióri se
adv_ierte de la prof1:1_nda analogia~eXiste_nte" e ~oncluí nestes termos;. "Si la influencia dei pensamiento de Freitas
sobre el espírito y el método dei Código Civil argen.tino
resulta evidente, no menos notoria y decisiva aparece en
lo que se refiere a la técnica particular, a las soluciones Iegales, a los textos mismos de las disposiciones".
O ilustre jurista argentino, Lisandro Segovia, afirmou
que um terço dos artigos do Código argentino, mais de
mil;" fOram lomados da obra de Freitas. De fato, há numerossíssirnos artigos que são de Freitas, einbora não tenhãm e~pressa a reSpeCtiva noia -elucidativa. Martinez
Paz o explica;. "No obstante ser poco numerosas las citas
del_nombre de Freitas ellas acusam sin embargo, una delicada adhesión a sus ideas, ha sido siempre recorado en
casos decisivos y en ins_tituciones fundainentales. Así al
hablar de persones jurídicas alude a título proyectado
- põr Freitas y declara que lo sigue a la letra; ai establecer
los prinCípios de Derecho Internacional Privado (arts. fi,
7, 8), al adelantar un criterio fundamental sobre las cosas
_ (n_QJll._2.311); aCciéaf sObre los hechos una· nueva forma
de !eiíslación (Sección Segunda, nOta a), es decir, siem~
preqlfilheliãSldo precisO citar su suprema autoridad
para justificai una arriesgiiOa innovación".
Tão profunda a influência de Freitas no C6digo Civil
argenCiiiõ-CjUe-o ~sel,I.·~·Esboço", que no Brasil jamais teYe,
até~l9)2, uma: ediÇ1!0-cÕnjU.nta, existíndO ã-penas espã.r~
sos, os fascículos sucessivamente aparecidos, foi na Ar~
gentlna ptióTfCado completo, em duas ediÇOes. A príinei~
ra~.. "C6digo Civil- Pro:YeCto, por A. T. de Freitas, tra~
ducido ai ca_stellano por Arthuro Pons, Buenos Aires,
Imprensa. "E! Hogar y Ia Escuela", 1900, entres tomos",
coiri um p-róloio diluis V. Varella, onde se lê.;. "Preparó

Quarta-feira 24

3537

ei sabio jurisconsulto Doctor A. T. de Freitas, Sin duda
algima,-uno de los Tnonumentos mâs impPerecedores que
la intelectualidad sudamericana ha levantado a la ciencia
jurídica modern-a", que era~. "base adoptada por nuestro ilustre codificador al preparar su proprio trabajo" e
conclui:,. "Bastaria eSta -sola circunstancia para hacer
corilpfeende"r cuap imQo_r~ante es~ 6n el estudio de nues~
tra legislación de fondo, e! conocimiento de la obra de
FreitaS. En ella se encuentra, no solo el texto de los artículos _que adoptó e! legislador argentino com principias
ôei oerecho proprlo' sino tambiên su explicación, su c o~
mentario y hasta sus concordancias, puestes en las copiosaS notas con -que Freitas apoya cadã. u~a de las disposicio·nes que proyecta" (ob. cit., I, IV e V). A segunda
publicação, com o título,, "A. T. de Fre"itas, Código Civil, Obra fundamental dei Código Civil Argentino, tradución Castelfana, Tomos I Y II, Buenos Aires, 1909, A.
Garcia Santos y J. Roldãn".
A fim de se aquilatar o prestígio de Freitas no Direito
argentino, referirei dois simples episódios.
Hã vários anos, contava o eminente Professor de Direito Civil e -Reitor da Unive-rsidade de Córdova, Dr.
Novillo Corvalar, que ao seu tempo de estudante era
corrente entre os alunos da Faculdade de Direito esta
pergunta; ... Por que motivo o catedrático de Direito Civil
fracassa no explicar o Direito de Sucessões'?" e a resposta
irilediata.;. ••Porque Freitas, no se1,1, "Esboço;', não_ chegou
a tratar das Sucessõ_es!"
Para dar um eXemPio da grande competência do eminente Professor do Direito Civil da Universidade de BueitoS Alies, Dr. Juan Antonio Blbiloni, autor de um projeto de reforma do Código Civil, escreveu Abel Chaneton:
'cSãbia a Freitas de n1em0iia ... "
E quando Alberdi, confessando qU:e não conhecia os
trabalhos d_e Freitas, criticava a Velez Sarsfield por não
ter seguido o Código Civil francês e seus autores, Tronchet ou Portalis, Velez respondeu-lhe;, .. Yõ, después de
un serio estudio de los trabajos dei seiíor Freitas los esti- mé solo comparãbies Con los de Savigriy".
Havia, assim, Martinez Paz de concluir com toda justiça sobre Freitas;. "Después de su muerte, una memoris
llena de veneración conserva su nombre, y su fama ha
ido acresce:ntãndõse, a tal punto que sin hesitación puede
afirmarse que ocupa hoY el puesto más saliente en la his-toria dei pensamiento jurídico americano; otros habrá de
acción má:s universal, más humana, que se hayan agitado
y participado más intensamente de las preocupaciones de
su tiempo, que hayan contribuído más eficazmente a la
solución de los problemas nacionales, pero ninguno, sln
ex-cepción, ha álcanZadO como jurista las alturas escaladas
poi Freitas; cOo é! cõfnienza em América la línea original
de la dogmática jurídica, sin que pueda afirmarse que sus
continuadores hayan tenido el poder de comunicarles un
mayor esplendor".
No Uruguai o Projeto do Dr. Tristão Narvaja, que ele
enviou a Freitas, e este agradeCeu e elogiou, foi exaininãdo pof uma Comissão Revisora, da qual Narvaja também fez parte e que declarou ter que confessar ~a ver-se
servido entre os antecedentes para seus trabalhos do
.. Proyecto dei Seftor Freitas (incluso aún), el trabajo mâs
riotã.ble de condificaci6fl por su extensión y por el estudio y meditación que revela".
-Na obra editada em 1910 pelo Dr. Ricardo Narvaja,
"Fuentes, Notas y Concordancias dei Código Civil de la
República -Oriental dei Uruguai", se publica a carta de
Freitas, Com a nõia "el Savigny ame:ricano".
~Afirlat, no Para8uai~ que_ad~tou o Código Civil argen.tino,-a obra de Freitas é de trato, cítação e êlogio diutur·
no dos seus prinCipais juristas, Cecilia Baez, Luiz de
GasjJaii, Raul Sãperi.a P-astor.
Disse deie o eminente de Gasperi em carta que me envi®: "el único jurista americano que puede alternar en la
bistoria.co_m_S~vigny y los-pildres de la condificaci6n germanas".
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Mas a obra de Freitã:S-ilãa' ficou só no AtlântiCo Sul;
veio a ser também apreciada na região influenciada por
Andrés Bello, em que domina o Código Civil do Chile;
na região do Pacífico e dos Andes, pois o impoftantíssiR
mo tratad_o do notãveljurista equatoriano, Dr. Luis Bar~
ja,, "Estudios sobre el Código Chileno", 8 tomos, temos
contínuas referênCias-aos trabalhos de Freitas.
E até na América Central chegou a influência do nosso
patrício, uma vez que o Código Civil de Nicarágua, de
1904, reproduziu, nos seus arts. 79e

8~>,

os arts. 69e 79 do

••esboço", copiados através dos arts. 13 e 14 do Có_djgo
Civil argentino.
Em cuidadoso estuda sobre Andrés Bello e Teixeira de
Freitas, publicado no meu livro,, "Paz, Direito, Técnica", Rio, 1959, páginas 301-313, louveí essas duas culminâncias da ciência jllfídica do Século XIX, mostrando _o
seu inter-relacionamento,

11. Teixeira de Freitas, Precursor no Direito Mundial

Finalmente, há a considerar a estupenda obra de precursor que Freitas desempenhou no DireitO niundial.
Comece-se pelas idéias novíSsimas de -sUa carta de 2U
de setembro de 1867, que se encontra na íntegra no livi'O
de Sã Vianna, pãgs. 159 a 187.
Achou que era incompleto um Código Civil e propôs
dois Códigos, um Geral, e um Civil, mas. "lato sensu".
O Código- Geral "dOinínará a legislação inteifã",
abrangendo. "matérias superiores a todás os ramos da legislação",. "sobre as leis em geral, sua publicação e apfi~--
cação", ... regras de interpretação",. ''providências sobre
computação de prazos" e terá o Uvro }9, Das Causas
Jurídicas, com 3 SeÇões, Das Pessoas, Dos Bens e dos
Fatos, e o ~ivro 19, D_os Efeitos JurídicOs. Tal Código,
"das leis civis tira todas as disposições elementares sobre
pessoas, bens e fatos; das leis do processo, ou quaisquer
outras, separa as disposições que regulam as provas; do
atual Código do Comércio rc!rrio-Verlí o qUe-conceriie a
estas mesmas matérias e do Código Penal apartar toda_ a
teoria e nomenclatura dos delitos, como parte integrante
da teoria dos ates ilícitos".
Essa idéia de um Código ou de uma Lei Geral, aciffiã
dos Códigos Civil, Penal, Processual, etc., com a matéria
das próprias leis, sua vigência, interpretação ... , com as
normas de Direito Internacional Privado e de Direito Intertemporal, era, então, audaciosíssima, e é, todavia, o
que há de mais razo-ável, Segundo sempre sustentamos e
o Prof. Mattos Peixoto deixou amplamente demonstrado, no seu magnífico trabalho sobr~, "A Codificação de
Teixeira de Freitas", in Revista Forense, vol. 77, pág. 5 e
seguintes e 211 e seguintes.
Deixamo-la realizada com o nosso Anteprojeto-da Lei
Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, aprovado em
Comissã.o Especial, integrada pelos saudosos, Ministro
Luís Gallotti e Desembargador Oscar Tenõtio, e por
mim, 1963, depois Projeto- de Código de Aplicação das
Normas Jurídicas, 1970, no MiniStério--da Justiça.
A lei japones~, "Ho·rei", 1898, Leis e Regras Gerais, e
sobretudo a "Lei sobre Fontes de Direito", do Estado do
Vaticano, 1929 e, ainda, em parte, no novo Código Civil
italiano, 1949, sio passos avançados no sentido da concretização daquele justo ideal de Freitas, de um C6digo Cecal. Renê David encontrou reflexos desse Código Geral
nos trabalhos de Revisão do Código Civil francês e escreve'ij "Cela naus permet de mesurar la grandeur de ce
juriste qui, Sãns ãvdir jamais visité l"Europe, sans avoir
jamais quitté le Brásil (saufpour une courte visite à l"Uruguay voisin) est arri_vé, por la puiSsance -de la réflexion
et par l"étude de la théoriajuridique, à formule, il y a 80
ans, des propositions CJ.ul naus sont présantéss comme
neuves en France à l"heure actuelle".
Mas onde Freitas se antecipou, magiStralmente, foí nO
Projeto de_um Código Civil,. "lato sensu", abrangendo
. também as matérias-do Direito Comerciilf, e indicando o

respectivo plano em seus pormenores. O nosso insigne e
saudoso, meu mestre de sempre, ProL Rodrigo Octávio,
mostrou-o, cumpridamente, em bela conferência ria Faculdade de Direito de Paris,_ "Revue Trimestrelle de
Droit Civil", 1930.
Alfredo Valladão, apoiando Freitas, em 1902, estendeu a idéía unificadora a um sefor çiescõrihecido ao tempo de Freitas, pleitou a inclusão no Código único de Direito Privado, de toda uma legislação harmonizadora do
capital e do trabalho, no sentido de um Código de Direi~
to Privado Social, e essa aspiração foi acolhida, através
de uma prOposta sua, pelo Congresso Jurídico Nacional,
de 1908.
·
Aquele sonho de Freitas, aquela aspiração dos juristas
brasileiros que o seguiram, foi pfenamente realtzada iio
Código Civil C,a Itália de 1942, que ab~rogou o Código
Civil de 1865 e o Código de Comércio de 1882, e nos Livros IV, Obrigações e V, Trabalho, versou não só a clássica matéria de Direito Civil como o Uireito Comercial e
Industrial e o Diieíto do Trabalho.
Atente-se, ainda, no sistema de distribuição das matérias, para o carâter francamente prbcursor da iri.Ovação
de Freitas, iniciada na Consolidação e completada no
"Esboço", do estabelecimento de unia Parte Geral no Código, para ãs pessoas, bens e fatos, qlle R.aouf de La
Grasserie saliei:ltou em 1897 ao dizer..:. "Cette division- est
três Iogique. C"est ce qui a fiiit tout réceemente Ie nouveau cede allemand" Confirma-o René David, pararessaltar que Freitas antecedera de "quarante ans le Code
CiVíl~_allemand (BGB) auque-l_ on attiiblle- e.n· ~éile~a}_ -ie_
mérite de cette innovation".
PÕderia, assim, exclamar; "Non content d"avoir été
un précuseus de Cedes plus modernes, en faisant précédÚ- sozl Cede- d"une Partie Générale, ii est a nouveau un
précurseur dans l"affrrmation de cette doctrine d"unité du
Droit Civil et du Droit Commefcial-qui devait, par la suite,
séduire tant d'esprits".
No seu notável."Tratado de las Obligaciones en e! Derecho Civil Paraguayo y Argentino", 3 vofs.,--1945~1946, ·
em diversos capítulos referentes à. "Teoriii de los Hechos
y Actos Jurídicos", C~ps. XI/XIV, XVI, XXV, XXXIII,
etc., o _eminente civilista paraguaio, de Gasperi, rende
jhcinlr!D.a]e de justicia his~órica ai üilento esclareci~o dei
sabia juriSta que fue Teixeira de Freitas", apresentandoo, vol. l, § 396, pagi. 346j9;· ej§ 391 e pags. 335 e 167,
"como precursor de la concepción subjetivista de Ia causa, tal como lo explica Josserand en Les Mobiles dans Ies
Actes Juridi(iues", pois Freitas, segundo se confirma na
sua nota ao art. 445, dQ. "Esboç_o", estava magistralmente informado acerca de esta matéria. No es que él haya
sido anticausalista, como se pretende, por el contrario,
era causalista, pero entanto por causa se entienda !!;!._ "intención" que preside la formación de todo acto voluntário".
Restringindo-me no momento, ao Direito Internacional, Privado, acentuare que Teixeira de Freitas criou um
sistema original e profundo que corporificou no Seu maravilhosQ. "Esboço", podendo vangloriar-se de ter produzido o primeiro projeto orgânico e com baSe científica
de legislação sobre conflitoS de leis, quer nas Américas,
quer no mundo. Os Códigos existentes adotavam o sistema de formular pouquíssimas regras, mui geriéricas, na
Introdução ou na Parte Geral, e algumas nas Partes Especiais, sem qualquer correlação entre umas e outras e
com atinência a princípios básicos da matéria. Normas
copiadas sucessivamente, consagrando, .com mudanças
insignificantes, os antigos -pfiricfpiciS dos eSta tufOS.
Freitas pro pós com método admirável as questões dos
conflitos de leis, quer no espaço, quer no tempo, com um
sistema novo, inSpii'ado na teoria de Savigny, mas modificado e aperfeiçoado com várias idéias próprias.
Lançava os princípios básicos num Título Prelimin-ar
com que abria o. "Esboço" e os seus corolários, as suas
aplicações consolidava na Parte Especial, junto a cada
instituição,
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Veja-se esta síntese perfeita;. "Título Preliminar- Dõ
Lugar e do Tempo- Art. l"'- As leis deste Código não
serão aplicadas fora de seus limites locais, e nem com
efeito retroativo. Aft. 29- Os limites locais de sua apli~
cação serão neles designados. Os limites de sua aplicação
quanto ao tempo serão desigandos em uma lei especial
transitória".
Esclarecera, ainda, que, "as disposições sobre esses limites locais_ estão disseminadas no Código inteiro, pela
necessidade de aproximá-la a cada uma das matérias".
Esse métodO, ·que é próprio, diferente de tudo que então se fixara, atende de modo perfeito a um sistema
científico _e justo de normas sobre conflitos de leis.
No capítulo 1"' daquele Título Preliminar, Do Lugar,
estavam nos respectivos arts, 39 a 79, os princípios gerais
do Direito Internacional Privado, alegação e prova da lei
estrangeira, ordem pública,. "favor negotti", etc., e~ na
Parte Especial, ao lado de cada matéria, por exemplo, da
capacidade, da forma dos atas, dos impedimentos de casamento, etc., as regras pertinentes para a solução dos
conflitos de leis.
Sistema novíssimo que não resolvia, em bloco, às cegas, com duas ou três regras, os numerosos problemas da
disciplina, mas os regulava, em especial, atendidas as peculiaridades de cada relação jurídica.
Era a única diretriz compatível com as idéias de justiça
que sustentava, e que resultava, diretamente, do repúdio,
por ele feito, da velha teoria dos estatutos, pessoais, reais
e mistos, que considerava.. "craveira artificial", sem a
"menoi importância", de. "só valor histó-rico", e de sua
rejeição da nova doutrina francesa da reciprocidade, declarando;. "Apresento um projeto de Código onde o legislador marca os limites locais da aplicação das leis, sem
lhe importar a reciprocidade e o que se fez, ou faz ou se
fÚá em países estrangeiros".
Em verdade, a redprocidade é a forma juridica do
egoísmo, é antlcristã, é a guerra fria.
Também na redaçào da norma de Direito Internacional Privado lançou Freitas orielltação que, acolhida no
Código argentino, serii-seguida e ampliada pelo Código
italiano d_e 1865, no sentido de formular os textos não em
forma unilateral, segundo fizera o Código Napoleão, art.
39, mas de maneira larga, bi ou plurilateral, no.. "Esboço", arts. 26, 27 e 29, etc.
Outra· descoberta de Freitas, na matéria, sua originalidade frente a Savigny, é um dos pontos básicos do seu
sistema é a distinção que aquele não fizera entre capacidade de direito e capacidade de fato, e nesta, a por-dependência da representação necessária, arts. 21 a 29~
Após Freitas, 1857/60, surge tal doutrina na Alemanha
com Von Bar, 1862, na Bélgica com Rolin, 1897, na
França com Dreyfus, 19tM e, após~ com O Professor Batiffol que, aprofundando o assunto, em conhecida monografia,."Capacité Civile des Etrangers en France", 1929,
chegou às mesmas conclusões de Freitas, cerca de setenta
anos antes (H. VaUadão,, ''Estudos de Direito Internacional PrivadO", pág. 67).

12. Teixeira de Freitas, Mártir da Ciência Jurídica
Muita controvêrsia tem despertado no Brasil e no estrangeiro, certas atitudes radicais de Teixeira de Freítas,
ao renunciar à Presidência do Instituto dos Advogados,
brasileiros em 1857, a propósito da discussão da tese.se
eram livres ou escravos os filhos de uma escrava libertada em testamento, mas com a cláusula de servir ao herdeiro t?_U legatário enquanto viver; ao criticar o Projeto
do Código Civil de Portugal, do Visconde de Seabra, em
1859; ao renunciar a prosseguir no Projeto de Código Civil, 1866/1872, por ter o Governo Imperial recusado o
seu Plano de um Código Geral e de um Código CiVil
abrangendo a legislação cível e comercial, unificadas.
Mister se faz ter em conta sua extraordinãria personalidade intelectual.
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Fora jurista de gabinete, vivia isolado em seus estudos,
amava a pesquisa quieta e paciente, elaborava com tran~
qüilidade, produzia cristalizadamente.
Já citamos o seu elogio à Alemanha como, "o país da
meditação" ...
Aí estão três constantes do seu trabalho intelectual: a
meditação, a investigação histórica, o cuidado na terminologia.
De outra parte, tinha espírito profundamente oiiginal

e inovador, sempre em busca do progresso, evoluindo,
de contínuo, para aperfeiçoar sua obra,, "l"ennemi", no
dizer de Renê David,, "de toute routine".
Mas não desconhecia a vida, não ignorava a realidade
social, advogado militante que fora, inintáiliptamente,
só no Rio de Janeiro durante quarenta anos, de 1843 a
1883, em todo teinpo de sua Produção científica:
E era profundamente democrátiCo~ tinha em alto
apreço os direitos e a opinião de seus concidadãos, quer
solicitãitdo severas críticas a SClJ, "EsboÇO" de todos em
geral, com a divisa,. "O que a todOs toca, por todos df:ve
ser aprovado", quer escrevendo livro de divulgação popular de sua obra, qual Q, "ProntuáriO das Leis Civis".
Sabia discutir e respeitar a opinião illheia, segundo se
pode ver dos relatórios e pareceres da Comissão encarregada de examinar o seu Projeto, 1865.
E o mestre francês não lhe censura os severíssiinos-ieparos feitos ao Código Napoleão, elogia-o_s mesmo,
considerando-os um~ "crítica construtiva".
Mas não transigia com o erro manifesto, com a inverdade palmar.
Ele próprio o disse em carta ao Instituto, em 1857:
"As opiniões alheias devem ser respeitadas, mas certeza não é o mesmo que a dúvida. Se me negardes o brilho
do sol, eu não direi que tendes uma opiniãO, direi que
sois cegos. Bem conheço, que o meu modo_ de enunciação, natural conseqüência da retidão do meu espírito,
ê o menos própriO para carrear benevOlência de todos;
porém estou resignado, não quero posições artificiais,
nem essas reputações falsas, cobertas de elogios, que tanto abundam em nosso país". (..apud" Sã Vianna, ob.
cit., pags.79 e 80).

a

a

Daí ter discordado com veemência do Projeto do Código Civil do Visconde de Seabra, âe 1'858, de método
deficientíssimo, acolhedor de falsas doutrinas do Código
Napoleão, como o romanista dos direitos civis, e da
morte civil, a da inclusão do casamento entre os contratos ou a da dispensa da tradição para a aquisiÇão de direito real...
Renê David explica a intf:3.iiSigênciã CieOHficO-jurídica
de Freitas por excesso de dogmatismo, Por ser em demasia exclusivamente furísta, "alheio à vida social, dada a influência q-ue sofrera da ciência alemã, 'em especial de Savígny, originando nele a monomania do plano, num esforço i:ilcessante para dar à sua obra arquitetura perfeita.
E conclui o eminente jurista francês qUe Freitas errara
quando resolvera a tese sobre a condição do filho de escrava, pelo Direito puro, no caso pelo Direito Romano,
no sentido de ser ele escravo, embora Freitas fõsSe contrãrio à escravidão e soubesse que o sentimento púbfico
também o era.
Não é possível acompanhar esse modo de ver. Freitas
estava opinando numa academia, manifestava~se do
ponto de vista cientifico, e não linha como falsear a verdade para agradar a um sentimento própriO ou -do público. E note-se que a opinião de Freitas, apesar de estar ele
ausente, caiu apenas por um voto, por 8 contra 7, dos
membros presentes do Instituto ("apud" Sá Vianna, ob.
cit. p. 38, nota).
Igualmente improcede, a meu veJ;, a opinião de René
David no sentido de que Freitas deveria ter-se confOrmado em acabar o "Esboço" com o plano primitivo, pois o
ótimo é inimigo do bom, e túia sido melhor, para ter
logo o Brasil um Código Civil, chegar imediatemente a
um resultado imperfeito.-..

Um profundo ideal científico jamais poderia aceitar
essa tr8ilsigência, explicável num político de segunda categoria, tolerável num homem prático, num negociador,
mas absolutamente inadmissível num sâbio e sobretudo
num verdadeiro jurista.
O espírito tem razõeS que as conveniências desconhecem, ou não compreendem.
Estava Freitas com o seu jur_amento de bacharel, onde
prometera dirigir sua inteligência co~tra-õ erfo, iniellectus errori e combater pelo Direito e pela Justiça: sustine
pro Justitia certamina.
Ao Governo Imperial é que caberia acomodar-se ao
novo plano de Freitas, aprovado pelo Conselho de Estado, e então o Brasil teria logo os Códigos que constitui_riam glória iinarcescível para a nacionalidade.
Pondere-se mais que Freitas se-identificara, corpo e alma, com sua obra, tendo dito em 20 de junho de 1865:
''Toda a dedlcàção de mhih::l vidã encerra-se no Projeto e
não há consideraçãQ_que eu anteponha à verdade", e em
carta a Velez Sersfield, ~e 21 de agosto de 1865 e descoilhecida no Brasil, quando estava elaborando o seu último plano, afirmava: "A tenacidade dos meus estudos
deu o último resultado ele um plano vastíssimo, de que
V. Ex• será_ mai;; tarde inteirado, e que provavelmente
merecerã sua valiosa aprovação-. Levar a efeito esse plano--em forma de codificação, ou de trabal,ho científico,
eis todo o empenho de minha vida" _("Revista de Dere__ChQ y _Letras'='• vol. 68/531).
Transigir, para ele, seria renegar-se, destruir_~m passado de admirável coerênda, e só chegara ao plano genial e
precursor, que o projetou como excelso jurista 'do Brasil,
da América e do Mundo, porque não contemporizara
nunca com suas opiniões científicas.
Sabia Freitas que, renunciando, se sacrifiCã.va completamente, do ponto de vista espiritual, deixando a obra
querida inacabada, e, do ponto de vista material, perdendo a justa remuneração dos seus penosos trabalhos ..
Mas preferiu esse duplo martírio e arriar a bandeira desuas idéias.
Bendita seja a sua grandiosa intransigênCia, bendito
-s-ejacO Sáci"ifíciO de sua vida a um ideal, pois se tornou o
_-Mártir dii Ciência Jurídica pátria, e foi, ê e será, para
sempre, o nosso-pendão, o nosso hino, a nossa glória.(")
L

('') Sobre Teixeira de Freitas escreveu o ilustre Professor Spencer Vamprb,
de São Paulo, notá_vel trabalho biográfico, com o título, TEIXEIRA DE
_ _F_REITAS (Traços Biogr6fic_.os), publicado na antiga Revista Jurídica. de
Rodrigo Octavio, vol. 4, 1916, ps. 17 a 34.
Narra, meticulooamente, toda a sua vida e conclui com estas ad'!liráveis palavras: "L~antemos também nós. em nossas almas, um monumento imperocívelde gratidão e de saudade ao imortal jurisconsulto, que é a glória mais
nobre. mais pura, e mais serena do Brasil".

O SR •. PRE8ID_~NTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Foi exonerado do cargo de Regente da Orquestra do
TeaÚo Nacional em Brasília o eminente maestro e musicista, o preexce!so Professor Cláudio Santoro. O assunto
jã foí trazido ao Senado pelo eminente Senador José Fragelli, a cujo discurso se integrou, em aparte, o eminente
Senador Itamar Franco.
O Professor Cláudio Santoro, nascido no Amazonas,
brasileiro dos mais ilustres, é hoje um patrimônio da cultura universal, da cultura na sua mais ampla e vasta
acepção. Dedicou-se ele desde os 10 anos de idade, e são
50 anos de atividade no campo fértil e farto da música,
levando ao mundo inteiro, sobretudo à Europa e aos Es-tados Unidos, o explendor do poder criacional do povo
brasileiro nessa arte que, s_egundo a Mitologia, tem origem na própria divindade.
Sr. Presidente, quando o General Charles De Gãulle
assumiu o conturbado governo da França em 1958, con-
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vocou ele o famoso Conselho dos Sábios composto dos
dez mais ilustres intelectuais daquele país, a fim de
o_rientarem-no na grande tarefa de reconstrução nacional
da_ França arrasada pelos conflitos que se seguiram ao
fim da II Grande Guerra -Mundial e em conseqüência da
tragÇdia nazi-fasciSta~ que felizmente havia sido banida
da face do Plan~ta. O objetivo do General De Gaulle foi
o de aconselhar-se com os~sâbios do seu paí, com os luminares da inteligêllcfa, seguindo naturalmente um conselho enunciado por Alexandre da Macedônia; ã. qUe se
refere Heródoto. Ao indagarem a Alexandre a que causas devia ele a conquista do mundo, teria respondido:
..Aos conselhos, à eloqüência e à arte de governar exércitos".
Comentando a famosa ~esposta, Padre Antônio Viei-ra, no primeirO-sermão da visitação de Nossa Senhora,
disse que, em primeírO lugar_._colocou Alexandre o c_on- -selho porque o conselho é a arte das artes, é ele que ensina como fazer, por que fazer e para que fazer, ao contrário da experiência gaulista que, em pouco tempo, permitiu ao Gimei'al Charles de Gaulle um poderoso instrumental para a restauração económica, social e política e
para a própria recuperaç_ão do- morar do povo francês,
seriamente combalido ao longo da catástrofe nazista. Ao
contrário do exemplo do General De Gaulle, em quem o
nosso GoVerno se deveria inspirar, o que aconteceu em
realidade foi um verdadeiro massacre contra o biain
wer da Nação.,brasileir-ª, pois lamentavelmente, depois
de 1964, vários cientistas, artistas, intelectuais e_ pensadores dr!_ iodo matiZ; viraffi-Se forçados a deixar a Pãtria
para irem ajudar na construção de outras pátrias.
Aquilo que perdemos com o desprezo à inteligêricia
na_çional, ganharam outros povos e a conseqüência foi
que o Brasil sofreu um retardamento na sua marcha histórícã. e hoje- s-~ vê_ frente a frente c_om grãVes crises no seter da criatividade artístico-intelectual-literária, no setor
da economia e -da política- social.
Dentro de ffiinhas conhecidas limitações intelectuais
(não apoiado!), Sr. Presidente, procurei fazer um apanhado, dentre os grandes mestres do pensamento nacio- '
na!, sobre o significado da cultura, como quase que sinônimo de civilização, sinôlllmo tão bem definido que,
conforme o vocabulário português e latino, de Raphael
Bluteau, editado em Coimbra em 1712, na Língua Portuguesa, os sentidos de uso corrente que os dicionários registram para as duas palavras são os mesmos que lhes
atribuem os dicionários de língua francesa. O vocábulo
português e latino e o dicionário de Antônio de Moraes
Silva, onde jã figura o teimo, não registra a palavra civilização. Assim define, todavia, essa palavra;. "O adiantamento, o progresso, o desenvolvimento e o estado social
que se manifesta na feição das leis, na brandura dos costumes, nas grandes obras materiais, e na cultura intelectual, representada nas ciências, nas letras e nas artes".
O eminente Fernando de AzevedO, um dos criadores
da Universidade de São Paulo, em 1941, escreveu um
tratadõ que provavelmente é o mais importante em
Língua Portuguesa, sobre a história da cultura brasileira.
Ele assim se expressa:

Po-

"As palavras tambêm viajam, emigram freqüentemente de um povo parª outro e, quando não ultrapassam as fronteiras de um Estado ou os limites
da língua em que se formaram, atravessam as classes e os grupos sociais, colorindo-se d~ "tonalidades
distintas que nelas se fixam e acabam por se lhes
aderir", e são provenientes oU da mentalidade particular dos grupos coexistentes no interior de uma sociedade ou dp gêniO do povo a cuja língua se transferiram.''
Sr. Presidente, as- nações que abdicam do seu potencial
cultural estão fatalmente destinadas ao suicídio histórico. Qs gregos transplantaram para Roma a sua cultura cfoi airãvés da abSorção da cultura grega que Roma se
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tornou poderosa. Alexandre helenizou o mundo, e foi es-

praiando o helenismo pelo mundo que seu impêiio se
tornou tão vasto, que o sol nem sequer nele se punha.
O património cultural dos pov_os 6 tão fundamental
para a existênCia de povos e nações, como as leis matemáticas que regem o equilíbrio dos planetas num só plano em órbita solar. E os países que abdicam dessa prerrogativa, mais que prerrogativa, desse pendor essencial
que receberam da sua própria História, esses países, ou
não se conhecem a si próprios, ou eStão zombando do
destino e do significado da própria Hístóría.- ----- No entanto, é preciso- discernir governo de nação. O
Brasil, em absoluto, abdicaiia do seu potencial criadona\, na arte ou nas ciências, em absoluto. Não faz parte
da vocação nacional do povo brasileiro desprezar aqueles que sustentam a alma da nacionalidade, que são, precisamente, õs seus iriférpreteS le,&ítirilos, no campo da arte, da ciênCia, da filosofia, da literatura e em todos os setores que versem o poder do pensamento humano.
Foi assim, Sr. Presidente, que, no fastígio do Império e
no dealbar da República, a música atingiu, nó- Pais, um
significado essencialmente e autenticamente .nacional,
com homens da expressão de Carlos Gomes, dos criadores do Museu Nacional de Arte, dos clubes de música,
difundindo em nossa Pátrlã es_sa virtriõSidade que nasceu
do povo dentro do seu próprio instinto nacional e sem o
qual o Brasil, hoje ~m dia, est~r!a incapacitado de osten- _
tar um contexto cultural, entendida a cultura como sinônimo e até como agregaÇão-de civilização perante os outros povos do Mundo.
Pois bem, Sr. Presidente, o eminente Santoro, último
dos sobreviventes da Escola de Villa-Lobos, o grande
Villa-Lobos, que assombrou o Universo inteiro Com aS
suas composi~es tão magníficas que diz um de seus bió·
grafos:
"Em certas situações, quãndo lhe perguntavam
qual a última nota a que ele recorria para enfeixar as
suas composições musicais, dizia Villa-Lobos que
sentia a necessidade, e a satisfazia, -de recorrer à
nota azul que seria a nota que sintoniZaria a sua
alma com a alma do seu público."
O eminente Cl_áudio Santor_o, dizia, ê o último sobrevivente da grande e imortal Escola de ,Villa-Lobos.
Observem, Srs. Senad_ores, o homem que a Secretaií:i
de Educação do Distrito Federal lhe dispensou os trabalhos, mandando-o,- inclusive, receber seus minguados
vencimentos na Justiça do Trabalho. Depois de haver,
também, exonerado, sem qualquer explicação, a esposa
do compositor, também professora emêrita e ilustre, por
todos os títulos, que nem sequer teve a ventura de ir à
Justiça do Trabalho.
Regente da OrqueStra do Teatro Nacional de Brasília,
o eminente Cláudio Santoro, antes de ocupar esse posto,
foi cantado e aplaudido, regendo orquestras nos seguintes países: na Bulgária, Orquestra Sinfónica e Orquestra
Filarmónica de Sófia; na Tchecoslováquia, uma Orc(üestra Sinfônica e uma Filarmónica; na República Democrática da Alemanha, uma Orquestra Sinfônica, a de
Leipzig, e a -monum(mf:al Orquestra de Go_tha, além da
Orquestra Sinfônica de Dresden; na Inglaterra, o PróArte da Orquestra de Londres; na França, a Rádio de
Sinfonia e Orquestra de Paris; na Polônia, à Or(iuestr:i
Filarmónica de Varsóvia e de Ponzmna; em Portugal, a
Orquestra Sinfôriicado Porto. Na Rumânia, as Orquestras Filarmónicas de bucareste, Orasul e Temichuara; na
União Soviética, oito Orquestrás- Sinfónicas e Filarmónicas; no Uruguai e na Alemanha Ocidental seis Orquestras Sinfônics e Filarmônícas..
As condecorações desse grande artista encheriam algumas páginas do Diâi-íO--do Congresso Nacional. E
como o Senador está em fase_ de contenção de de_spesas,
eu peço Sr. Presidente, que mande publicar em fac-simile
o teor do. seu curriculum, que não encontra -igual, nem

-
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paralelo em nenhum se_tor da música em nosso País. A
excepcional atividade, então desenvOlvida pelo grande
compositor e maestro Cláudio SantorO; na Europa, no
Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, é um
exemplo eloqUente da_ competência profissional, do
maior músico erudito vivo, repito, da chamada escola e
geração de Villa-Lobos, assim considerado pelos críticos
mais eminentes deste País e da Europa. A nós, que nos
orgulhamos da evolução do Brasil em todos os campos
da ativídade humana; a nós, filhos, podemos dizer com
muito orglliho; desta terra maravilhoSa;-a riós que buscamos o ~grandecimento_ da Pátria, o sucesso de Cláudio
Santoro, grande amazonense, grande brasileiro, fala ao
cê-rebro e ao coração. O trabalho desenvolvido pelo Professor Santoro na Alemanha, na França e no Brasil, representa, na prática, a consol~dação dos mais avançados
Conhecimentos nas áreas da regência e da .composição.
Nunca o grande patrício deixou de seguir os rumos mais
consentâneas com as nossas realidades históricas e culturais, imune e sobranceiro às vagas da medio_cridade e da
incompreensão de umas tantas figuras menores.
Cláudio Santoro; rePito, o ê, hoje, um p3trimônio cultural da humaniõade, alguêm que dinamiza a arte da
música, colocando-a a serviço da coletividade; alguém
que jamais se desviou dos caminhos da étici-prOfissional
e, por conseguinte, não foi contaminado pelas políticas
de gabinete, traçadas, na maior das vezes, em detrimento
da arte e da própria cultura.
Estava Santoro na Alemanha, quando lá chegou o
Presidente Geisel, en1 1977. Disse o Pi-e8ídente Geisel a
Cláudio Santoro: .. Lugar de brasileiro é no Brasil".
Grande morriento aquele, tão grande quanto a decipçã~
-que viria depois, aqui, em Brasília. Nomeado regente da
Órquestra Sinfónica do Teatro NaciOnal, deSenvolvia o
mestre Santoro trabalho dos mais profícuos, dando caráter profissionalizante a um grupo de instrumentalistas
com excelente potencial, mas ainda sem uma estrutura
definida e _carentes, alguns deles, de conhecimentos .maiores. Q_ professor e o regente se desdobravam para
atingir um grau crescente de perfeição na orquestra.
Veio, então, a dispensa," sem qualquer motivo plausível,
vertical, injusta, sem uma linha sequer de justificativa. E
renieterani Santoro, como jâ disse, para a Justiça do Trabalho. E, pasmein~ Srs. Senadores, pasmem! A Justiça
determinou, é claro, que lhe fossem pagas as parcelas salariais em atraso. Brasília ficou asSim privada do regente,
acentuando-se o marasmo cultural da cidade. Mas, não
apenas Brasília, o Brasil inteiro e o próprio mundo, Sr.
Presidente. Porque da feita em que um Governo proíbe
que um dos luminares mais expressivos da arte exerça as
suas atividades profissionais; este Governo está na posição daqueles que se encontravam aos pés da cruz,
quando Nosso Senhor Jesus Cristo disse as suas quase
derradeiras palavras: "Perdoa-os. Senhor, eles não sabem o que fazem".
Cultura, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem parti·
do. Eu diria até que não tem pátria. Ê como- a ciência,
não existe uma matemática francesa, inglesa, alemã,
norte~americana. Não pode assim existir uma arte vinculada a um determinado País e muito menos a injunções
ditadas por interesses político-partídários.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permiteme um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, ncibrC
Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio TáVora- Com pesar, eminente "Senador, vaffios ter que nos retirar, nós que estávamos ouvindo, com tanta atenção, o discurso de V. EX•, prometendo
perquirir, junto ao Governo do Distrito Federal, o por·
quê dessa demissão...
-

O SR. FÁBIO LUCENA - Quero dizer, apenas, se
me permite esclarecer, não foi o atual-Governo, foi o
GovernO anterior.
O Sr. Virgílio Távora. - Sim. Faço essa rt:tificação.
Depois, dar um abono a uma afirmação de V. Ex•, justamente do ericontro Geisel com Santoro, na Alenianha.
As palavras pronunciadas foram essas mesmas. Nós, à época, acompanhávamos o Presidente Geisel, quando do
seu peregrinar pela República irmã e amiga. E justamente ele afirmou, ao grande maestro o que V. Ex• acaba,
dessa tribuna, de declarar. Mas, deste Governo, do Governo-p-assado, vamos· procurar perquirir repetimos quais as causas dessa demissão. Sendo do Governo passado, vai demorar um pouco mais, mas prometemos trazer aqui, senão -a justificativa, pelo merlOs a explicit.ção
do que houve. De outro lado, mais uma vez, as escusas
de deíXã.f V. Ex•, praticamente, falando para os seus eminentes correligíonário~, porque uma reunião muito importante para o nosso Partido, de Comissão Mista, está
a nos chamar e o- re_lógio é impiedoso no tempo.
O SR~ FÃBIO LUCENA- Já que V. Ext- se propõe a
trazer os motivos, eu gostaria, sendo_V. Ex'" um homem
muito tolerante- e até às vezes excessivamente generoso,
que V. Ex• ouvisse e apurasse as SeguinteS informações,
que não lhe tomarão mais do que um minuto.
o-sr_. Virgíli_o Távora- Com prazer.
O SR. FÁBIO LUCENA- A Fundação Cultural do
Distrito Fedei-ai é dirigida por pessoa que não tem qualquer vínculo profissional com os artistas, com os· músicos, _etc. No_ Conselho Deliberativo da referida Fund3.Ção, nãO há sequer um m6sico, um artista para repre-..
ii_~ntar a classe. Existe, sim, integrando, o ex-Ministro José Pereira Lira, antigo c!"tefe de poiíciã 'do GovernO Outra e um bancário-, do Banco-do Brasil, o Sr. Celso Albano. Enquanto isso ocorre, nobre Senador Virgílio Távora, o Diretor da Escola de Música de Brasília, órgão da
Secretaria de Educação do Distrito Federal, não tem
curso de regência. Estou afirmando a V. Exf que o Diretor da Es:cola de Música de Brasília não tem curso de re~
gência. E, no entanto, não sei se por imposição, mas por
nomeação da Sr• Secretária de Educação do Distrito Fe_deral, é ele quem rege a Orquestra Sinfônica do Teatro
Nacional.
_ O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Virgi1io Távora- Por favor, V. Ex• quer repetir?
O cidadão que rege a orquestra de Brasilia não tem
curso de regência?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Exato.

O Sr. Virg~1io Távora - Promessa mantida. Vamos
procurar averiguar e, quando ciente das informações ne"
cessârias, transmitiremos a V. Ex', não tenho a menor
dúvida.
O SR._FÃBIO LUCENA- Se V. Ex' trouxer a informação que prove em contrário, eu terei, nobre Senador, ...
O Sr. Virgílio Távora- Vamos dar as explicações necessárias.
O SR. FÁBIO LUCENA- ... toda a humildade, e até
a .obrigação moral, da qual não fugirei, de vir a esta tribuna reconhecer qu~ não estou transmitindo uma informação verdadeira, e penitenciar"me pelo fato. Asseguro
a V. Ex•r
O Sr. Virgílio Távora -

Promessa feita.
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O SR, FÁBIO LUCENA- Mas é preciso que V. Ex•,
eminente Senador Virgilio Távora, antes que se retire
deste augusto plenário, proCure os motivos pelos quais
um antigo chefe de polícia do Estado Novo, tão verberaM
do por V. Ex•, porque V, Ex• sempre foi um implacáVel
inimigo das ditaduras de todo gênero, o antigo chefe de
polícia do Distrito Federal integra o Conselho Delibera~
tivo da Fundação Cultural do Distrito Federal.
É uma pena que V. Ex', no cumprimento de suas obrigações partidárias, tenha que deixar o plenãrio.
O Sr. Virgílio Távora- Vamos procurar, com toda
sinceridade, alma na mão estamos lhe prometendo, verificar todos esses fatos e trazer a explicação a este Plenârio. Sem a menor dúvida, nunca procuramos esconder
nada. Estamos achando esquisitíssimo, principalmente a
regência de uma orquestra por alguém que, <:orno diz V.
Ex•, não tem curso de regência. Estamos com toda a música, não sei se V. Ex• é sabedor disso.

0 SR. FÁBIO LUCENA ~Muito _obrigado pela
atenção de v. Ex~. Mas, Srs. Senadores, 30 associaÇõesculturaisdamaiorexpressàonaEuropainteiradirigiram
ao Governador, no dia 10 de janeiro de 1982_, diretamen~ _
te de Paris, esta carta que está em minhas mãos, cujo texto está em francês e que, como eu disse, se encontra em
meu poder, Sr. Presidente, assmada por Monsieur MiM
chel Philippot, ex-chefe do Departamento de Música -da
Universidade Estadual Paulista, Profess_or do Conservatório Nacional Superior" de Música de Paris, Chefe do
Centro de Formação Proftssíoõai do fnstituto Nacional
de Audiovisual. Esta Carta repete a exaltação à figura do
Professor Santoro e pede para que este possa continuar
as suas atividades para o bem de todos, do Brasil e do
mundo.
A imprensa brasileira não ficou alheia a esses fãtoS doM
lorosos, porque cultura, Sr. Presidente, dizia eu, não tem
partido, ela engloba todas as car::acterísticas, atividades e
interesses de um povo. Nunca a cultura poderia conterse nos estreitos limites de normas partidárias ou de condicionantes burocráticas, ou ainda, nos níVeis de prefe..
rência- individual dos dirigentes de um organismo meraM
mente encarregado da promoção de eventos, como é o
caso da Fundação Cultural do Distrito Federal, cujoDiretor-E.x.ecutivo, bacharel em Direito, Carlos FernanM
do Matias de Souza, foi o responsáVel pela absurda de..
missão do Maestro Santoro. Por que? O ciúme, a invejã., esses sentimentos ·que degradam a alma e a pessoa humaM
na e que só proliferam, verdadeiramente, nos regimes da
mediocracia, onde os apedeutas ocupam os lugares dos
sábios e os leguleios vestem a toga dos advogados e dos
próprios juízes.
O Congresso Nacional, afeiçoado às coisas do espirita, não pode e nem deve, Sr. Presidente, afastar-se das
coisas do espirita.' Por issõ, prestam-os as riossàs homenagens àquele grande brasileiro, e acreditamos que seu caso
serã revisto em breve, pois a coletiVidade assim o exige e
a causa da cultura está em jogo. O que aconteceu com
Cláudio Santoro equivaleria a expulsar do País, como já
foi efe-hãfliOO;Vma-Lobos, Cândido Portinari, Menott(
dei Pichia, Mário de Andrade, enfim, Manoel Bandeira,
Carlos Drummond de Andrade, equivaleria, emfim, a
evitar que um Alceu de Amororoso Lima, por exemplo,
tivesse nascido para a glória e grandeza do povo brasilei~

ro.
Com estas considerações qu~ro enfatíia-i, e os deixo
para que façam parte deste pronunciamento, a reação de
setores fundamentais da ímprensa brasileira, como o artigo de Silvio Donizetti, publicado no Correio Braziliense, sob o título "Santoro: vetado aqui, mas aplaudido no
Sul". O Jornal de Brasflia: "Santoro ensina em Paris",
ensina em Paris, capital cultural do mundo, e não pode
reger a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Que
homens, que tipos, que Governo! E, ainda mais, o artigo

de Antonio Hernandez, publicado em O Globo, que

en~

-ra:tiza:

"Há poucos anos ele criou uma orquestra em
Brasflia, que acabou perdendo para a mediocridade.
Na Alemanha, Santoro já teve melhores oportuni~
dades. No Brasil, são raros os convites que recebe
Para -~ltuações à frente dos conjuntos mais impor~
- tantes. Por que não pensam nele quando enfrentam
problemas como esse dos próximos concertos da
OSB? Santoro seria mais do que um substituto de
emergência de Svetlanove e de Barshai e não frus~
traria as expectativas de excelentes versões das SinfoniaS de T chaikowsky. Poderia também fazer as
três Sinfonias _de BÍ'ahms, gritante ausência nos pro·gramas da atual temporada da Sinfônica Brasileira,
que no ano do sesquicentenãrio de nascimento do
compositor anuncia apenas o primeíro número da
cordilheira.

E os demais registras, artigos, comeiltários como esSe
de Clóvis Sena, publicado tambêm no Correio Brazilien..
se, na edição de 31 de dezembro de 1982.
Em assim sendo, Sr. Presidente, devo ainda registrar
-- -qaeClaudio Santoro é.autor da música, do Hino do Estado do Amaz.onas. :É um rude golpe que sofre a Nação, é
um retrocesso pavoroso que ultrapassa 05 umbrais do
crime c-ontra a inteligência; é _o_fam_oso criffieMidêia, a que
alude George Orwell, no seu terrífico romance .. 1984",
"'O Crime contra 0 direito de ter idéia, 0 crime contra-o
direito -de pensar, 0 crime contra 0 direito de criar.''
Aqui, Sr. Presidente, 05 que criam, os que projetam e
promovem 0 Brasil, em todo 0 Universo, são punidos e
õs qüe saqueiam e-atraiçoam a Pátria, -são galar-deados.
-Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
FÁBIO LUCENA, EM SEU DlSCURSOc
COMPOSER
AND CONDUCTOR

CLÁUDIO SANTORO
Brazitian Composer and Conducior, Dr. in Music and
ProfeSsor by the Univ. of Brasília. Graduated in Viotin,
-'Studied Composition in Rio de Janeiro wjth Koellreutter
and in Paris with Nadia Boulanger and Conducting at
the Conservatory of Paris. He has been holding many
important places in the musical life of bis c-oU.ntry:
among them- Artistic Director ofthe Radio ofthe Mi·
nisty ofthe Education and Culture, founder and Musical
Director of itis__Chamber Orchestra; - Full Professor,
Organizator and Director of the Music Departament of
fhe Music Departament of tlie University of Brasilia and
its Chamber Orchestra; - Member of the Board of Di~
rectors of lhe Interamerican Music Council, (Organiza.
- iiõn of American States);- Founder and General Music
Director of the Symphony Orchestra of the National
Theatre ofBrasili<i; - Member of the Brazilian Acade..
iny of Music, Brazilian Academy of Arts, Brazilian Aca~
demy of Music and Literature (President).
Between 1970 and 1978 h e was Professor ofCompositon and Conducting at the Staattícbe Hochschule far
Musik Heidelberg - Mannheim (West Germany) as
wetl as Diretor of its Symphony Orchestra and __Orchestral Departamen t.
Since 1978 he has been Full Professor of Compositon
and Conducting at the Universyt of Brasília.
His biography has appeared in the most importante
enciclopedies, among them:
Musik in Geschichte und Gegewart- West Germany
LorÕusse de la Musique - France
Gover Dictionafy of Music and Musicians- London
Grande Enciclopedia di Musica Ricord - Milan
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Thompson Dictionary of Music and Musicians New York
Rieman-n Musiklexykon - West Germany
World Who's Who --Chicago
Who's who in Germany and Who's who in the ArtsMunich
Dictionaire de la Musique - Paris
Das goods Leylon der Musik - Bonn
Works
10 Symphonies, 2 Oratorios, 3 Cantatas, many woorks
for Full, Chamber and String Orchestra, 7 String Qua~
- tets, s6mita:s for Violin, Cello, alto, Oboe, Flute, Trumpet, Duas, Wind Quintets, and Quartets, Trios, Songs
(Lieder}, I Mass, 10 Ballets, Concerts for Violin, Cello,
Piano, Many pieces for Solo lnstruments and Chamber
Ensemble-s,-several Electronic Works.
H is work has been edited by the following Publishers:
Ricordi international - Milan - S. Paulo
U nivers~ty of Brasilia - Edition
Edition Jobert - Paris
Universal Edition - Vienna
Edition Sâvart - West Germany and Brasil
Southern. Music Publishing Co.- New York, USA
Sovlet State Edition - Moscow
Editora Cembra - S. Paulo
SOviet Composers Union Edition - Moscow

Prizes and Decorations
1935

Scholarship frorn the Government of Amazonas, Brazii
1943
Brazilian Symphony Orchestra Prize f01:. "1m~
pressions" of a _steel factory"
1944
RCA and Chamber Music Guild of Washington Special Award for the "1st. String Quartet", USA
1945
"Governar Dornelles Prize" for the Lied. "A
menina exausta"
1946
Guggenheim Foundation Fellowship, USA
1947
French Government Scholarship, Paris, France
1948
Annual Prize for Young Composers ofthe. "Lili Boulanger Fund of Boston" granted by a
Jury composed by Strawinsky, Nadia __ Boulanger, Copland and Koussewitsky, USA
1949
Berkshire Music Center Prize for the "3rd
Symphocy", Boston, USA
1950
Gold Medal from the Association ofTheatricã.l
Critics of Rio de Janeiro as the Best Composer
of the Year, Brazil
1953
International Peace Prize for.. "Song of Lave
and Peace", Vienna, Áustria
1951/58 Severa! Prizes for motion-pictures scores, iricluding th~. "Saci" (brazilian Oscar), Brazil
1959
S. Paulo State Commitee Prize for. "Recitativo
and Variations", Brazil
1960
Award Iram the Municipal Theatre of Rio de
Janeiro for tht;, "2nd Piano Concerto", Brazil
1961
Prize from the Ministry of Education and CulLure for thr:. "7th Symphony" (Brasília), Rio de
Janeiro, Brazil
1964
Best Composer and Conductor of the YearNewspaper Association of Brasilia, Brazil
1965
Radio Jorna1 do Brasil Prize for the international repercussion of his music and his work on
Music Educatiori at lhe University of Brasilia,
Rio de Janeiro, Brazil
1966/67 Gerrilan gõvernment and Ford Foundation
Fellowship (Berlin's Artist in Residence Programme), West Berlin, West Germci.ny
1969
Decoration from the Government of Amazonas, Brazil
1970
"Agrupamento a lO" voted as the best work by
the composers who atended the "2nd Guanabara Festival", Rio de Janeiro, Brazil
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1973

Rio de Janeiro State Prize 0(. "lnterações AssintóticaSn atiQ, "M utationen IV to VII''~ Brazil

"Golfinho de Ouro" for. "~arriage without Figare" and,. "Interações Assintótícas", Rio de
Janeiro, Brazil
"Moinho Santista Prize", São Paulo, Brazil
1979
1979
"Cross of Merit" of the 1st Class (Bundesverdienstkreuz) granted by the government of the
Federal German Republic
1980
Commitment for the Official Hymn ofthe State
of Amazonas by the Government of Amazonas, Brazil
1982
Decoration of the Order of Merit in the Grade
of Official by the Government of Amãzonâs,
Brazil
CLAUDIO SANTORO,
brilhant chief conductor, requested
guest conductor:
Brazil:
Brazilian Symphony Orchestra, Rio de
Janeiro
Radio Club Symphony Orchestra, Rio
de Janeiro (Musical Director)
National Symphony Orchestra, Rio de
Janeiro
Municipal Theatre Symphony Orchestra, Rio de Janeiro
Chamber Orchestra ofthe Radio ofthe
Ministry of_ Education and Culture,
Rio de Janeiro (Musical Director)
Municipal Theatre Symphony O_rcheitra, S. Paulo
Radio Gazeta Symphony Orchestra; S.
Paulo
São Paulo State Symphony Orchestra,
S. Paulo
Chamber Orchestra of the Univcrsity
ofBrasilia, Brasilia (Musical Director)
National Theatre Symphony Orchestra, Brasilia (Musical Director)
Porto Alegre Symphony Orchestra,
Porto Alegre
Campinas Syrilpliony Orchestra, Campinas
Symphony Orchestra of the University
of Bahia, Salvador
Palácio das Artes Symphony Orchestra, Belo Horizonte
Bulgaria:
Burgas Symphony Orchestra
Sofia Philarmonic
Czechoslovakia: Slovenian PhilarmonicRadio Symphony Orchestra, Prague
East Germany: Radio Symphony Oschestra Leipzig
Gotha Symphony Orchestra
Dresden Symphony Orchestra
Pro-Art Orchestra, London
England:
France:
Radio Symphony Orchestra of the
O.R.T.F., Paris
Poland:
Warsaw Philarmonic
Poznam Philarmonic
.Portugal: '
Porto Symphony Orchestra
Rumania:
Bucharest N ational Philarmonic
Orasul National Philarmonic
Temichuara State Philarmonic
U .S.S.R.:
Leningrad Philarmonic
U.S.S.R.. State Orchestra, Moscow
Lvolf Symphony Orchestra
Tiblis Sjinphony Orchestra
Karkov Symphony Orchestra
Odessa Symphony Orchestra
Erevan Symphony Orchestra
Uruguay:
S.O.D.R.E. Symphony Ol-Chestra,
Montevideo
West Germany: Radio Synlp1iony Orchestra, Berlin
Beethovenhaiie Symphony Orchestra,
Bonn
1977
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Symphony Orchestra of the Staat.
Hochschule fi.lr Musik Heidelberg Mannheim (Music8.1 Director)
Student Symphony Orchestra, Heidelberg
REPRESENTING SANTORO'S WORKS
South and North_ America:

Musimed
Caixa Postal 7006
71600 Brasília-- DF.
BRASIL
Europe:
Postach 1234
6905 - Schriesheim

W.GERMANY
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto}- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge· Kalume.
(Pausa.)
-s~ Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto JúniOr. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
(Pausa.)
S. Ex• não- eStã presente.
Co!lcedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia

o seguinte _disc_urso~}- Sr. Presidente e Srs. senadores:
Em sessão plenária de 28 de abril último, a Seção flumínerise da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou,
por unanilnidade, parecer do Conselheiro Luiz Fernando de Freitas Santos, manifestando-se contrariamente à
proposta de lei complementar à Constituição, criando o
"Sistema de Segurança Pública".
Salienta, inicialmente, o parecer que a proposta citada
"pretende transformar a política no 41' Poder do Estado,
t_otalmente autónomo, sem qualquer tipo de fiscalização,
queq,or parte do Poder Judiciário, quer pelo Ministério
Público, quer por qualquer outra autoridadeL"
Assim, a idéia viola o conhecido princípio dos. "freios
e contra~pesos", acolhido em nossa história constitu-ciiõnal, disciplinando o controle de uns sobre outros órgãos
dO-Esútdõ.
Assim é que o Juiz, seguindo o princípio da obrigatoriedade da ação penal, pode indeferir o requerimento de
arquivamento do inquérito policial, encaminhado o feito
ao Procurador-Geral da Justiça. Também pode o Promotor Público, fiscali~ançio a atividade jurjsdicional dos
magistrados, recorrer das decisões proferidas na primeira instância, para exame do caso pelo Tribunal.
Entretanto, nos termos dQ.. "proposta", a polícia passaria a ser livre e autônoma, estabelecid_o, no art. 89, o
princ[piO da sua. "autonomia funciOnal", entrando em
choque, ainda, com o princípio da hierarquia.
O item III do art. 31 excluiu, totalmente, da atividade
perseCutória da polícia os órgãos destinatáriOs de seu
trabalho, enquanto o item II do art. 99 dá à polícia exclusividade para a prãtic"ã dos atOs atinentes à política judiciária estadual. Finalmente, o artigo 6~' declara que a
Policia civil é instituição permanente do poder público
comQ~ ••auxiliar direta e imediata da função jurisdicional
do Estado":
Comentando essa definição, diz o parecer:
..Ora, a polícia não é, nunca foi e nunca será,
num Estado do Direito, auxiliar da função jurid.icional do Estado, pela simples razão de que tal função
só surge quando se deduz uma pretensão em juízo e,
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nesse momento, a persecução desenvolvida pela
polícia já estâ encerrada",
O aâigo 13 empresta... autonomia administratiVa e financeira à polícia, dispondo de dotação orçamentária
própria", quando é claro que as dotações são destinadas
à Secretaria de SegUrança Pública.
O artíg'o "29- dispõe, em seu parágrafo único, que o
Chefe de Polícia, tradicionalmente subordinado· ao Secretário de Segurança Pública, ••tem prerrogativas de Secretário de Estado, para efeito de responsabilidade penal, tratamento honorífico e protocolo cerimonial da
Unidade da Federação".
Mas não é só. O artii!;o 72 da. ••proposta" estatui que as
autoridades policiais serão processadas...originariamente pelo Tribunal de Justiça Estadual nos crimes comuns e
de résponsabilidãde, Salvo as exceções de ordem constifucional".
Entretanto os maiores absurdos se contém em alguns
itens do art. 71. O-item II confere ao policial a prerroga__ tiya de s~_ç_.~·recolhido em dependência ou sala especial
quando preso antes da sentença transitada em julgado",
enquanto o item II manda encaminhá-lo a prisão especiill antes d-a co-ndenação definitiva.
Dentre as inúmeras regalias previstas para o policial, o
art. 74 dá direito a. ••reajustamento ou aumento de padrão de_ vençimentos e das vantagens igual e simultâneo
ao maior índice concedido a qualquer título a servidor
público ciVil ou militar da Unidade da Federação.
Tais, em sucinta apresentação, os maís ponderáveis argumentos apresentados pelo Conselheiro Luiz Fernando
de Freitas Santos e aprovados, à unanimidade, pela Or~
dein dos Advogados do Brasil, Secção do Estado do Rio
de Janeiro, já levados ao conhecimento do Ministro da
Justiça, contra o projeto de lei complementar que cria o
"Sistema de Segurança Pública".
Era o que tínhamos a -dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemt)
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a
palavra a_o nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUlUVAL BAPTISTA- Proriuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e S.rs. Senadores:
A posse, rio dia li de agosto passado, em Salvador, do
Professor Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto, como
o mais novo titular da_Academia de Letras da Bahia, ultrapassou os limites de uma solenidade rotineira para adqUirir as dimensões de autêntico acontecimento político,
cultural e social, tanto no que se refere à consagração
acadêmica. deise eminente educador e mestre de Direito
Público e Ciência Política, como na ampliação e fortalecimento do crescente prestígio daquela Acã:demia que
vem funcionando como um autêntico pólo de irradiação
cultural. em virtude da excepcional categoria dos seus
trabalhos de _Resquisa espe_cializada e divulgação.
As personalidades mais expressivas da Cultura da Admin_istiãção e das atfvidades universitárias, em geral, do
Estado, prestigiaram, com a sua presença, a sessão especial da Academia, durante a qual, sob a presidência do
Professor Cláudio Veiga, Luiz Navarro de BMtto tomou
posse da cadeira n9 25, e pronunciou um discurso querecebeu prolongados e calorosos aplausos.
Desigiüldo para saudar o novo acadêmico, falou, com
rara eloqüência, o Professor Edvaldo Boaventura, ilustre
Secretário ·de Educação e Cultura, que, em sUa magnÍfica
oração, traçou o perfil biográfico do ilustre escritor, educador e homem público, acentuando a sua vocação para
o Direito Público e a Ciência Política, desde os tempos
de formaçãq_ cultural no Colégio Antônio Vieir-a e na-Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.
Em seguida, o orador destacou os aspectos e fases
-· mais expressivas da trajetória do Professor Luíz Navarro
de Britto, tais como o seu trabalho com o in~quecível
mestre Aliomar Baleeiro, o doutorado na Universidade
de Paris, a carreira na Universidade Federal da Bahia, o

Agosto de 1983

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

trabalho com o então Chefe da Casa Civil da Presidência
Direito da Bahia, seguiram-se muitos outros romances
da República, Luiz Viana Filho, o exercício da Subchefia _____c:ujos nomes se atropelam em nossas memórias e em ru:;-sdo Gabinete Civil do Presidente da República, Humbersos vultos;. "A Esfinge",. "Maria Bonita",. "Fruta do Mato de Alencar Castello Branco, a Chefia do Gabinete ato'\. "Bugrinha",_ "Agressões do Coração", "Uma muvil, seu desempenho como Secretário de Educação e Cullher como as outras"... "Sinhazinha". Afranio Peixoto e_m
tura da Bahia, as atividades _desenvolvidas no Conselho
prazo muito curto benzeu esta cadeira de n.,. 25 e de pronFederal de Educação, alêm de uma substanciosa avato lhe deu a sua imortalidade.
liação crítica de suas obras publicadas.
O segundo ocupante da cadeira foi Francisco H ermaDesnecessário se torna alongar-me nestas ligeiras con-no de Santana, paulista de Naporanga, porém criado na
siderações a respeito do Professor Luiz Navarro de BritBahia e, como o seu antecesSor, também médico. Cateto, cuja brilhante carreira __de_mon&tra, sobretudo, a par
drático de Filologia Romania na Faculdade_de Filosofia
de uma cultura invejável, um talento excepcional- uma
da Bahia e de Português no Colégio da Bahia, a sua obra
extraordinária vocação de homem público a serviço da
concentrou-se nessas áreas. Além disso, foi poeta, humoBahia e do Brasil.
rista e prosador, usando os pseudónimos de Conselheiro
Infelizmente, não me foi possível comparecer à sua
Pinto e Lúcio de Montalvão. Hermano de Santana morposse, por força de compromissos anteriormente assuiniM
reu muíto-Cedo, em 1946, depois de uma longa doença
dos.
que, segundo o depoimento de um dos seus anligos, o fez
São estas as razões que me levam a solicitar a iriCQrpoM
"se isolar do mundo".
ração, ao texto deste pronunciamento, dos discursos
pronunciad_os pelo Professor Edvaldo Boaventura que o
Ainda em I 946, a Academia elege Raimundo de Souza
saudou, e o do Professor Luiz Navarro de Britto, ao ser
Brito para a cadeira 25. Nascido em Salvador mal romempossado na Academia de l..,&tras da ija_hia, durante a
pido o Século XX, em 10 de julho de 1900, era filho de
sessão especial, realizada_ no dia 11 _dç_ agosto passado,
Manoel Joaquim de Souza Brito- o conhecido. "Bento
em Salvador.
Murila e de D. Maria Chavez de Souza Brito. Depois de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
- - --- estudo_s elementares no tradicional Colégio Carneiro Ri(Mui to bem! Palmas!)
beiro, jã aos dezesses anos freqUentava o curso anexo da
Escola Politécnica, preterida no ano seguinte pela Facul·
DOCUMENTOS A grJE SE REFERE O SR.
dade de Dire~to,--onde colou grau em 1921. A partir daí
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
reemoldura-se e se intensifica_a vida do jovein intelecDISCURSO DO PROFESSOR LUJZ NAVARRO
tual, enleiada em muitos sonhos e comprometida com a
DE BRITO
anibição sagrada de também fazer muitas· coisas. O ano
de 1929 o encontra em Conquista. Ali conheceu e casouSenhoras e Senhores:
se com D. Alzira de Oliveira Coelho. A est~. "CompaNão chego muito cedo a esta Academia. Os cabelos
nheira", Raimundo Brito mais tarde se referia com o
brancos já não são poucos e os 48 anos passados achamM
"incentivo e razão da minha vida inteira". Nesta dedicase repletos de lembranças. Muitos sonhos, muitas lutas,
tória de uma existência pode-se bem entender a sua terna
muitas alegrias e algumas mágoas largadas no cami"Aquarela" de poeta:
nho ... Desde muito jovem dediquei-me ao trabalho e mi~
nhas experiências, todas elas no serviço público, se acu"Nós dois. Uma casinha alva, caiada,
mularam em torno de iâeai:;; e devoções. O estudo do diVida feliz, de amor sereno, ao léu ...
reito, do poder e da educação ao_ lado d_e_ urna permaTua fronte em meu peito recostada.
nente na grandeza do homem são os atributos com que
Um cantinho de terra sob o céu
entro nesta Casa. Chego muito feliz, acompanhado de
meus pais, de Miota e de meus quatro filhos, os desvelos
de minha vida. Neste Colegiada, por sua vez, encontro
Como felizes_ somos! Que ventUra!
uma confraria cheia de amigos, com Mestres queridos
Que luz! Que ~éu ~e límpido esplendor!
como Luiz Viana ou Nelson Sampaio e companheiros
Enchendo o ambiente, perenal, perdura
fraternos como Edivaldo Boaventura ou Luiz Henrique
O romance de amor de nosso Amor."
Dia-s Tavares._
A este contentamento acrescente o respeito devido _a
Muitos dos s:eus amigos mais próximos cOstu-mam
esta Casa, cuja história de quase sete décadas Os Senhorealçar em Raimundo Brito a sua bondade, a sua intelires ainda a escrevem. Nessa história, pei"mit8-me destagêllcia-e a -sua modéstia, esta última tornando-o com frecar a presença da cadeira n.,. 25, para a qual fui eleito e
qiiência Uin -perfeccionista. Wilson Lins preferiu
que tem Pedro Campos da Silva Deiró como patrono.
sublinhar-l1~e uma outra virtude incomum.;.... a determiSeu primeiro titular- Júlio Afranio Peixoto- embonação de ser útil". Conheci-o pouco. Fui-lhe apresentara ocupando-a por muito pouco tempo, pois logo pediu
do pelo meu eminente e sempre saudoso Mestre Aliomar
transferência para a de n9 I, sob o padroado de Castro
Baleeiro, com quem eu trabalhava na Secretaria da FaAlves, airida assim, marcou-a de modo_ indelével. Ele
zenda. Não tive em seguida o privilégio de privar da intisempre deixou rastros de talento: quando Professor nas
midade de Raimundo Brito. Porém, ao lembrar e voltar
Faculdades de Direito e de Medicina ou na Escola Nor~recordar o seu SonetQ, "Envelhecer'', também ••vendo a
mal do Rio de Janeiro; como Deputado Federal, Díretorvida fugir e amando sempre a vida", ouso gizar como um
de Instrução Pública ou Reitor de Universidade. Sua
atributo_ ~ocante n~te homem singu_lar, a sua p_aixão
obra, esgulhada em diversos ramos, devotou-se com exuM
consciente pela vida. Por isso, porque a desejava por inberância notável à educação e ao romance. De referência:
teiro, porque a queria com todos os seus ContraSfes, pOtà educação, lembrem-se_os-dois livros de 1933., "Ensinar
---que a amava sem contrapontos, ele a cortejou fielmente
a Ensinar a Escola Nova" ,t;. "Noçõ~ de História de Edu_ em_várias ãtividades. Jurista e poeta Jorge Calmon ainda
cação", quando se afirma como um dos Mestres pioneiaponta. "o p"arlainentar e o administrador público e, varos d~. •~escola" que Anísio Teixeira preferia mais tarde
riando de área, o filósofo ou o professor, ou Ojornalischamar dr:. "progressista" porque, segundo ele, se destita".
na v~ ·•a ser a escola de uma civilização em mudança perDe fato, dedicou-se à impresa desde os idos acadêmimanente e porque, ela mesma, como essa civilização, escos. Trabalhou para o .. "Diário da Bahia", para o
tã trabalhada pelos instrumentos de uma ciência que
"Diário de Notícias", para.. "A Manhã", parª_ "O Imparininterruptamente se refaz". Na literatura, depois de
cial" e par~ "A Tarde", ao tempo em que colaborava em
Rosa Mística" publicada no mesmo ano em que ingresdiversas revistas, difundindo idéias e defendendo bandei~
ras.
sava como docente de Medicina Pública na Faculdade de
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Como juriSta, ele perseguia a.. "praxis" do direito com
um permanente eirlbasamento teórico. Foi advogado durante 60 anos. Militou em Ilhéus, Itabuna, Mundo No~
vo, Poções, Conquista, Salvador, Minas, Rio e Brasília.
Nos tribunais do júri em cidades dó interior ou nos pretórios das capitais, o mesmo entusiasmo, a mesma perspicácia inventiva, ~ me~ma r:esponsabilidade vigilante do
profissional que busca até mesmo antever para modelar
com mais segurança a sua causa. Era um cerzidor de fatos, dirigido pelo estudioso da ciência jurídica. Neste
particular, adentrou-se sobretudo no Direito Penal. Disto testemunham o seu livrQ "Direito Penal Fascista" e
inú"meros artigos publicados em revistas técnicas e jornais, de que são exemplos "O problema da pena",. "O
Código Penal de 1940",_"Aiienados ante a Justiça Pe-nal", "Dolo e_Culpa". "Aplicação da Lei Penal no tempo". "Critério filosófico e sociológico da extensão e a
punibilidade"•. ''Recurso Ordinário de habeas corpus" e
muitos outros.
Mas o jurista assessorava o parlamentar e, nesta condição, foi também, longa a sua carreira. Deputado Estadual de 1924 a 1926 e de 1935 a 1937, o golpe de Estado
de Vargas cassou-lhe o mandato e o imolou nas-prisões
do Quartel do Largos dos Aflitos. Como ocorre em todos os governos autoritários, as convicções ideológicas
de um homem de bem podem ser friamente diStorcidas e
até sevicíidas, ao saber dos interesses inescrupulosos de
alguns ou do servilismo nauseante que tanto degrada os
senhores como os párias. Raimundo Brito não foi o único do seu tempo e a hist6fia e-os indivíduos continUam a
-repetir a insensatez dos mesmos erros.
Passaram-se então 15 anos escuros ... A redemocratização do País pe1111itiu-lhe recuperar a cadeira de deputado estadual em 1950, exercendo durante essa legislatura a função sempre difícil de Líder do GovernQ. Suas
qualidades contudo não somente asseguram-lhe o êx.ito
nessa missão como o qredenciaram a ascender à Câmara
Federal em 1954, aí desempenhando mandatos sucessivos até 1970. Foram dezesseis anos atentos aos reclamos
nacionaiS e da Bahia. Uma. preocupação que bem expressava a sua resposta a esses reclamos, era a ajuda e o
_aEOio ~ um_ Sem númerO ~e instituições de beneficência,
entre as quais não podem ser esquecidas, nesta cidade, o
"Hospital Evangélico da Bahia" e a "Maternidade Alzira Brito". Paralelamente, na Comissão deConstituiçãQ e
Justíça Ou no Plenário, o jurista esgrimava com habilidade e independência. Certa feita, cOnfessando ter visto
-Ademar de~B_arro.s. "somente uma vez, por alguns minutos", Raimundo Brito resolveu- defendê-lo em dois lo_ngos discursos na Câmara dos Deputados, criticando o
Acórdão que condenara por peculato o ex-governador
de São Paulo, e que o obrigou a refugiar-se no exterior.
Não discuto o mérito da causa. Posso mesmo contrariar
a sua legitimidade. Duas coisas entretanto ninguém poderá negar à sua defesa: a densidade jurídica da tese argUida e a independência corajosa do orador. Citando as
literaturas nacional e estrangeira, o professor de Direito
rebatia e opunha argumentos, cuidadosamente enriquecidos com as lições dos tratados de direito administrati·
vo e de direito penal. De outra parte, o parlamentar
consciente de seus princípios alertava aos seus pares para
Ojusto sentido de sua~ exposição•. "feitã do estrito ponto
de vista jurídico, früto de uma convicção.tão respeitâvel
como as opiniões, em contrário ... " Essa advertência revelava ainda_uma vez_a sua crença nas idéias,- malgrado
as circunstâncías e os ventos adversos. Someilte eSta:
crença enobrece o cientista ou o juiz, o amanuense como
o soldado, o pastor e o parlamentar. Na política, ensina
Max Weber, existem duas sortes de pecado mortal,:. "não
defender nenhuma causa e não ter o sentimento de sua
responsabilidade". Em todos os casos, continua o Mestre alemão, é sempre necessária uma crença ou uma re,
senãq ..o sucesso político aparentemente o mais sólido
çncontrarâ na maldicão a inutilidade da criatura". Rai-
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mundo Brito era um político de princípios: reliünciá~Ios
seria també abrir mão de sua própria verdade e esta não
podia ser negociada. Por isso ele defendeu Ademar de

Barros e essa postura o acompnha, com igual densidade,
em todas as suas tarefas de administrador público.

Essas tarefas começarãm cOmo Fiscal dõ -en.Sillo pri~
mário e normal, seguidos em 1935 como Secretário do
Ginãsio da Bahia, e terminam nos quatro anos de 1971 a
1975, como_Secretárío de Justiça do Estado. Nesté-ú!Ü:
mo cargo, implantou dois grandes projetas da ·mais alta
relevância: o primeiro, formulando novos programas de
assistência intensiva ao menor; o segurldo, Promovendo
condições infraRestruturais para o exercício da justiça no
interior da Bahia. Creches, escol.ls, fóruns espalhados
aqui e acolá, comprovam a transpiram hoje o-idealismo e
a pujança do seu trãbãlho. Assi!n, as vÍtórias 'dO administrador sucederam as· do parlamentar, como a fundir a
vocação e a sua realização como político.
Mas. o ideal perene de Raimundo Brito parece se ter
homiziado sobretudo no exercício da docência. Ao reverenciar a memória do grande Antonio Luiz Machado
Neto fafou-nos, nest Casa, da sua -Saudade da cátedra
que ele "trocara pela sedução da política". Em verdade,
desde 1937 ensinava latim e, depois, Sociologia, Português, História" Universal. Ciências Físicas e Naturais,
História da Filosofia e Filosofia no Ginãsio da Bahia e
no Colégio Carneiro -.Ribeiro. Ei]l agosto de 1947_ fQi
aprovado com distinção em concurso público para a cátedra de Filosofia do Ginásio dã Bahia, defendendo a
tese intitulada "Realismo. Idealismo e Filosofia dà Vida". Nesta época, o Colégio da Bahia renovava-se e_ um
grupo de jovens professores arrancava a admiração ~os
aplausos dos seus alunos: Milton Tavares ensinava português, Acácio Ferreiá, sociologia, Luiz Adolfo regia a
cadeira de Histôria: Entre eles, dominando a suil: ârea,
estava Raimundo Brito, ágil, erudito, brilhante, bt:m iiiformado e orgulhoso do seu -pTóprio entusiasmÕ. Sete
anos passados, ele consquisiOu o (9 lugar em outro concurso, este agora de Livre Docente de Direito Penal da
Faculdade de DireitO dã. UniVersídade Federal da Bahia,
sustentando a tese "Alienados ante a Justiça Penal",
Aquela saudade que o aguílhoava, certamente não estava impregnada do julgamento equivocado de ORTEGAy GASSET, segundo o·quãl"a obra do intelectUal aspira
com freqüência em vão - a esclarecer um pouco as cOi- sas, enquanto que a do políticO consiste co.in freqüênc:ia
a torná-las mais confusas". O exemplo ·de Raimundo
Brito contesta este jufzo. Nenhum iil.telectual, de resto,
pode esconder-se da política. É possível que ele "não se
veja afetado - nem o deseje - pela política, escreve
Pablo Lucas Verdu, mas enquanto membro do grupointeligensía fki sempre -Comprõinetíd.o por ela, desde a
atitude, tipicamente íntelectual de compreendê-la e
explicá-la, passando pela reação ante detefin.in-ãdOs
acontecimentos sociológicos e o seu ajui:w.mento ati!:"" Chegar aos casos de ativisino concreto em uma linha política". Quanto do o inteletual é também um educador, a
açào pedagógica em si mesma confunde-se com a política, quase a sugerir que o mesmo papel esteja sendo desempenhado, na prátíca,-por dois atares diferentes. Na
vida de RaimUndo Brito constata-se que o mesmo papel
foi diversamente executado em momentos diStintos. A
nenhuma das interpretações renunciou. AO evocar a sua
saudade da cátedra, ele sentia falta, sim, do convívio ao
mesmo tempo ameno e irrequieto na escola ao lado da
solidão criativa exigida no preparo das aulas e na montagem. das pesquisas.
Aliás, õessa solidão interior também· desabroCha e
cresceu o poeta. Foi artísta ao eSculpir a forma e ãinda
artista na escolha de suas mensagens. "Ora cantando
alexandrinos tersos, observa Antonio Loureiro~ ora Cm
redondilhos graciosos, hã sempre a forma lúdica com
que trabalha o verso ... " Metrificava mentalmente ou dei-

xava fluir livremente o seu sonho, como se reconstruísse
os ruídos, o cenário e a harmonia de todas as coisas.
No seu único livro de poeta-- Caminhos Perdidos publicado em 1946 e reeditado em 82, Raimundo Brito
reuniu 49 poemas de grandes beleza. Aí faltam os inéditos folclóricos, do "Dias de Sol", retratando os costumes
sertanejos e qualificados por Clóvis Lima como "comparáveis aos de Catulo, não somente pela temática, mas,
sobretudo, pelas imagens imprevistas nas metáforas encantadoras que cçmtam". O nordeste inspirou-o um dos
mais comoventes quadros de amargura. Escutem alguns
versos do poema "A Seca"
"Sob a_ luz deslumbrante, o olhar, a custo vinga,
envolver, de uma vez, o panorama agreste desgrenhada e brutal, se desdobra a caatinga em dantesco
painel. Meio-dia. _Nordeste.
Um silêncio de morte, em derredor, impera fausto e castigo, o dia inténnino, se alonga não se ouve
um canto soar na translúcida esfera, nem- sequer o
ti_nir ~e um grito de araponga.

É a seca ... a inanição que a terra exaure... vede
como se transformou a paragem ridente! ... morta a
lavoura ... o lar perdido ... a fome ... a sede ... E, _s_obre
tanto horror, um céu indiferente!..
E a chuva ausente ... e _o sol em chama ... o desconfoitO, aOte um DeUs que de ouvir as orações demora
o rio seco ... a roça extinta ... o gado morto ... e um
pungente lembrar da fartura de outrora.

e
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Chega um dia, afinal, em que o titã vencido _um
traspassado olhar volve por toda parte. Diz um supremo adeus ao cantinho querido, curva a cabeça e
chora. Arruma a trouxa e parte.
O tempo corre. Um dia, o saudoso exilado sabe
que já chOveu rias -caatingas. E, então, esquecido do
horror do tétrico passado, retoma, absurdo e heróico, Q rumo do sertão."
Este forte poder descritivo e de denúncia, Raimundo
Brito também o utiliza na prosa, como em Seu livro
~'Brasflia, Pioneiros e Candangos". Esta novela não somente regístra problemas sociais e humanos vividos na
nova Capital em construção, como desenha ambientes e
personagens-sem lugar. Os dilemas enganosos .da buro-cracia valem como exercícios SOciológicos. Por sUa vez, a
tristeza insegura de Estela, a frivolidade da Glorinha
"cabelo de fogo" ou o idealismo perseverante de Carlos
constituem retratos literários de rara sensibilidade.
Mas, o poeta volta a volta outra vez mais ao canto do
amor. Mesmo cuidando de /Renúncia", ele não faz mais
do que renascer na melancolia outro" hino de entrega:
"Suprema concessão de_ uma alma irresoluta, entre dever que ordena e amor que desvairia, entre
paixão que exige e razão que reluta, a renúncia se
faz de heroísmo e covardia.
Renu:õciar é sofrer. Nunca se renuncia mantendo
o__ coração numa calma absoluta. Por mais que a
o amor que se sentia deixa; ~m n6s, ao
partir, os vestígios da luta~
O vós que hOje viveis na aparência de calma qile
a consciência:- VOs deu do dever satisfeito, qualquer
coisa ficou no fundo de vosSa alma!
Quebranâo a placidez do voSso áureo caminho
atentai, que heis de ouvir, bem no âmago do peito, a
voz do coração soluçando baixinho.
Como vêem. $enhores, tenho muitas razões para
hOrirar:.me ao -ocupar agõ-ra a cadeíra: n..,- 25 desta-Aca:deniia. Não me intiriiidam a sua história nem a sua Ostentação. Dela estarão ausentes, ê certo, o filósofo e o poe-
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ta. Tentarei contudo ocupar esses lugares vazios com as
reflexões e'os discursos com que tenhu procurado estudar c participar rla ;scola e nn política. Todos eles falam
de poder. Do poder que nas palavras de Maurice Druon
tem "suas raízes na morte". Mas também do poder que
sugere e sacraliza_"concepções do mundo" e, portanto,
filosofias para um projeto de felicidade do homem -~r::n
que a poesia não poderá estar ausente. Assim seja.

DISCURSO DE SAUDAÇÀO DO PROFESSOR ED/VALDO BOA VENTURA AO SENHOR
LUIZ NAVARRO DE BRITTO
Senhor Navarro de Britto,
Desde muito cedo, Sr. Luiz Navarro de Britto, andais
às voltas com Academia.Já no final dos anos quarenta, e
início dos cinqüenta, participastes da Academia Vieirense .de Letras, agremiação estudantil que integrava na atiVidade literária a política. Por então, no sempre lembrado Colégio Antonio Vieira, manifestastes a vocação intelectual, em discursos e palestras, gosto literário na poesla:.-Ainda muito -sentida, a vossa lira dos dezoito anos
alcançou a Faculdade. A revista Angulos, periódicO que
inaugurou a presença de nossa geração, publicou, igualmente, as vossas últimas inspirações poéticas e os voSsos
primeiros estudos.
Tambêm, na Faculdade de Direito da Universidade
federal da Bahia, expressaste precocemente a tendên~ia
Para O ensaio políticõ e social. Naquela Casa, soubestes
marCar a vossa opção pela Ciência Polítíca-e pelo Direito
Público.
E ãsSím que se nota, meus caros confrades, urna coe- r_ência temática absoluta na vocação de polltiSt8, do estu.
dante Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto, ao intelectual de hoje.
É a vossa obra de analista e pensador político, inata na
vossa personalidade de homem público e educador, que
vos conduz_a este_ Sodalício.
Esta saudação bem que poderia ser a história de uma
.@"ande am_izad~; mas, sirvo-me do afeto só como componente interior para acolher o recipiendário. Vossa personalidade e a vossa obra perfilam o modelo acadêmico na
melhor expectativa de no~sas cogitações.
Para mim, é afetivameitte gratificante participar mais
uma vez da vossa companhia polida, amiga e cultivada,
em novo espaço da vida.
Partindo do referencial de nossa educação nos Jesuítas, primeiro divisarei os cursos da vossa trajetóiiii; logo,
tocarei apenas em algumas das vossas contribuições.
_Em 1946, quando cheguei de Feira de Santana para os
estudos na Bahia, encontrei no Vieira, os Fragas, Carlos
Alberto e Luiz; depois chegaram os irmãos mais moços.
Eram identificados pelo sobrenome materno, às vezes
até pelo diminutivo afetivo - Fraguinha - por causa
dos primos mais velhos, filhos do Dr. Albêrico Fraga.
Acredito tenham s,ido dos meus primeiros companheiro_s de Colégio. A saída do internato, quando a família
veio de Alagoinhas para Salvador, não nos separamos.
Ao contrário, passei a freqüentar assiduamente a _casa de
D' Alderiva e Sr. Renato, na familiaridade com "a tia"
Df Alcíria e D~ Semírames. De ce.~:ta forma, o lar do Sr.
Renato, no Garcia, era um pouco a minha casa em Sal-vador, peta carinho com que sempre fui tratado. Aí passei mqme_~tos q~e ain_da hoj_e recordo com profunda
emo-ção. Longe da família, fazendo eu o CPOR e cumprindo vestibular e cursos outros, muitos natais e aniversários meus foram lá comemorados.
A amizade do tempo -de colégio prolongou-se no curso
jurídico, na correspondência das viagens à França, na
vida profissional, consagrando-se pelo parentesco espiri~
tual e testemuÔ.hal em casamentos ·e balizados, confirmando qUe-e na juventude que fazemos os irmãos da vida. Bem a propósito, recordo Afrânio Peixoto que confeSsa, -no Brevlârio da Bahia: "Os Calmons foram a mi-
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nha família eletiva na Bahia. Aniei-os e me ainaram
como se amam irmãos amigoS". Eu posso dizer o mesmo
da família Fraga Navarro de Britto.

Entrando para a Faculdade de Direito, meu caro e velho amigo, encontrastes, em 1953, logo no primeiro~no,
o professor Nelson Sampaio, que vás despertou o gosto
pela Ciência Política, Sociologia e Direito Constitucional.
A vossa tendência foi clara e definida, desde os primeiros instantes, muito mais para o Ditiito PúbliCo do que
para o romanistico Direito Privado, conforme a dicotonia clássica. A preocupação era com o parlaffientarismo,
contrapondo-o -ao presidencialismo em decadênCia.
Quanto ao regime de gabinete, o encaiaStes como uma
lídima necessidade histórica. A integraÇão mundial e -o
estatuto mudancísta da nova capital, Brasflia, foram teses que o jovem estudioso apresentou nas -Semanas Jurídicas. Estão pUblicadas e bem atestam as inclinações do
futuro publicista.
Ainda no terceiro ano jurídico (:omeçastes a trabalhar
na Assembléia Legislativa da Bahia. E ao concluirdes o
bacharelado, em 1957, viajaStes em--seguida para a
França. Antes, porém, deixasteS, não a aliança, mas o
rubi de formatura na mão esquerda da escolhida, talvez,
um duplo compromisso com o amor e a profissão~ _
O primeiro ano de estudos na Fr8.nça permitiu- o Cantata direto com estudios-os e fontes do pensamento político. A Faculdade de Direito e o Instituto de Estudos
Políticos da U niverSidadC de -Pal-ís possibilit3.rã.m o reconhecimento do __terreno, que seria aprofundado depois.
Além dos cursos_ iniciais deposítastes- o asSUntO da tese
com o firme propósito de concluir o doutorado.
Presenciastes o retorno do General ne Gaulle ao poder e conseqüente promulgação da nova Constituição
Francesa, objeto de estudo e conferência tão logo Voltastes à Babia.
Data dessa época o início da colaboração com a imprensa local no Jornal da Bahia, que então se inaugurava.
Com destacado curso jurídico, estágio na França e
vinculação política a Juracy Magalhães, passastes a trabalhar c-om AHomar Baleeiro, na Secretaria da Fazenda,
quando do segundo governo desse ilustre político. Esse
foi unl dos grandes encontros de vossa vida- o professor de finanças a exercer grande influência pessoal, moral e intelectual, sendo uma das figuras prediletas de vossa devoção. O Gabinete baleeiro foi o início devassa trajetória 08. vida pública baiãn-a, onde COnhecestes e VOS
aproximastes de personalidades do porte de um Luiz
Viana Filho, de um Raymundo Britto, a quem evocastes,
sublinhando-lhe a rica personalidade humana e sua sensibilidade poética.
Se o trabalho com o Mestre Baleeiro era por certo formativo e laborioso mas preciSaStes retornar à França
para concluir o doutorado em Direito Constitucional e
Ciência Política, na Faculáaóe- dC Direito e Ciências
Econôri:úcas da Universidade de Paris. Jã então como
Adjunto de Promotor Público e imeàiã.tiimente após o
casamento, retornastes à Rue Cujas. No ano seguinte,
1961, dupla alegria, nascimento da primogénita Maria
Teresa e obtenção do grau em doutor pela Sorbonne
com menção três bien.
Com o privilégio dõ uso da borla dourada no la.do esquerdo do barrete de formatura, ingressastes na Universidade Federal da Bahia, enSinarido em vârias faculdades, mas vos fixastes na Faculdade de Filosofia, como
Profess_or Regente de Política, em substituição ao mestre
Lafayette Pondé. A vida universitâria_e profissional seria
interrompida, na Bahia, para ser retomada por algum
tempo, na Universidade de Brasília, e no Planalto.
Aquele primeiro encontro com Luíz Viana Filho,-rio
gabinete de Aliomar Baleeiro, iriã. ter- desdobramento
natural quando o ilustre escritor, acadêmico e deputado
chegou a ministro da Cas-3Civil do Presidente Castelo
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Branco. A seu convite, assumistes a subchefia do gabinete, de 1964 a 1966, e, dessa última data até 1967, a Chefe
da Casa Civil, substituindo ao próprio Luiz Viana Filho,
que se candidatará ao governo do Estado da Bahia. Tra-balho, colaboração e amizade, passaram ã ser uma constante permanente àquela apresentação de Aliomar Ba--leeiro.
Aos trinta e Um anos de idade _alcançastes um dos
maiores postos da R~públi~. E muitos forarri OS momentos significativos daquele alto e honroso cargo. Um
evento. julgo eu, simboliza o ápice daquela posição. -Foi
-a entrega ao Presidente do Congresso Nacional, Senador
Moura Andrade, da mensagem que encaminhou o projeto da Constituição Federal de 1967.
Pouco tempo depois, o GOvernador eleito da Bahia
vos encomendou o ante-projeto de Constituição para o
Estado. Com a formação pós-gr3.duada em Direito
Constitucional, com a experiência do trabalho com líderes e scbolars e com a reconhecída capacidade de bem arrumar idéias, delineastes a estrutura da Constituição
baiana de 1967.
Com o novo Governo, assumistes a Secretaria da Edu--cação e Cultura, trazendo para a Bahia a valiosa experiência -aCumulada nÕ Planalto. A Secretaria passaria a
ter um de seus períodos mais brilhantes e fecundos,
lembrãiidã-OS-tenipos de lsaíaS)Jves Anísio Teixeira.
Tudo foi mudança. Como aírrrriúa o Governador
Luiz 'C~~p.a Filho, "era preciso repensar a educação".
Um Secretário atuante, enérgiCo iria concretizar as dii-etrizes de um Governador todo voltado para os negócios
-da educação e da cultura.

e

Era necessário reorganizar e planejar os serviços educacic:mais e culturais, definir os_direitos do professor, estender a rede de escolas públicas e programar a cultura.
Uma nova lei orgânica do ensino adiantou-lhe muito
-os objetivos educacionais,_ que: só seriam estendidos. nacionalmente, anos depois.
Uma nova estrutura administrativa para a Secretaria,
~r~~~_!ldo e definindo postos, serviços e competên- - cias, reorganizando o Conselho de Educação e criando o
de Cultura.
Uma lei que estabelecesse direitos e deveres do magistêriO em estitfUio.
Uma nova lei valorizaria o patrimônio artístico e cultural do Estado.
Uma nova legislação para o ensino superior. criando
as _Faculdades t:!<?_ Formação de Professores çl.o Interior,
ensejando núcleos geradores de progresso e de ciência.
E vá~ias iniciativas culturais como a institUição de prêmios literários, publicações, museus, bibliotecas e estádios.
E como síntese da nova política, o Plano Integral de
-Educação e Cultura fOi concebido como um agente de
- mudança para transformar a estrutura sóciO-educaciõnal
da Bahia.
Tudo_ isso contaria, por outro lado, com as resistências
pess_oais e institucíonais às mud~nças programa<,las, entendido ó planejamento educacional como a racionalização do crescimento.. dos sistemas educativos.
Mais tarde, avaliando as inovações concluístes:
"O exemplo da Bahia induz a perguntar-se em
que medida a implantação do planejamento educativo em uma ~:egião subdesenvolvida traz sempre a
võcação de incitar, a curto prazo, modificações estruturaiS_:_ O planejamento não somente -dá um grau
COnsiderável de conliabilidade à implantação das
idéias inovadoras, como seu próprio desenvolvimento contesta a permanência de certos comportamentos e processos que protegem o sistema. A execução do Plano Integral de E_ducação e Cultura contradisse sobretudo a legitimidade das forças políticas tradicionais, bem como, de seu monopólio pernicioso oa_gestão dos serviços públicos. Além disso,
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demonstrando a possibilidade de uma ação reformadora eficaz no· domínio da educação, de igual
modo ensejou a ado-ção de certos mecanismos de rotura".
A experiência com a educação baiana foi extremamente útil para uma outra missão, essa, agora, numa dimensão iilternacional, como consultor e funcionârio da
UNESCO, de 1970 a 1974.
Voltando à vossa querida Lutetia, não mais CorriO es- tudante de doutorado, com as aflições de provas e exames; mas sim,- como-perito das Nações Unidas, -trabalhastes com Jaques Torfs, no ambicioso projeto do_ uso
do satélite artificial para fins educacionais, precisamente
no SERLA - Sistema de Educação Regional para a
América Latina.
Essa rica experiência internacional serviu não somente
para conhecerdes_ as intimidades de um organismo daS
Nações Unidas, co~o também para ..uma longa peregrinação por nove países da América do Sul, discutindo e,
- Sobretudo, recolhendo dados e Únpressões sobre te1educação e o seu eventual emprego de satélites".
Ao lado do trabalho na Place Fontenoy, a estada prolongada possibilitou que voltasseis à vossa alma mater~ a
Universidade de Paris, como professor do Instituto de
EsiUàOs- àe Desenvolvimento- Bconômico e -social - O
lEDES -- e permitiu que desenvolvesseis uma linha de
investigação- sobre as relações entre espaço e política,
tendo como companheiro de trabalho o talentoso professor Milton Santos.
Podendo fazer carreira de funcionário -internaciOnal,
dando ensanchas à vossa inclinação para a diplomacia,
preferistes volver ao Brasil. E com entusiasmo, assumistesa direção do Centro de Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia e o magistério em Educação
e CiênciáS Sociais, n-o justo momento em que estes Mestrados precisavam de docentes com alto padrão de desempenho acadêmico, istO é, como a vossa- sofisticada e
distinguida schoh•rship.
Evidentemente_ a nossa Universidade teria que aproveitar, na mais alta instância dos estudos avançados, a
vossa experiência e ciência. Assim, no reitorado Macedo
Costa fostes designado Assessor para Assuntos do Ensino e depois Pró- Reitor de Planejamento. Ainda em 1980",
·o Presidente da República vos designou para membro do
Coriselho Federal de Educação.
Toquei apenas nas balizas que marcam a trajetória da
vossa -vida públiCa e ufliVersitãria. Muitos outros postos
e-pa-pêis foram e estão sendo desempenhados como Procurad_or do Estado junto ao Tribunal de Contas, como
membro de inúmeros conselhos de entidades e de variadas comissões, associações de classe e cientfficas, bem assim, as d~tacadas missões no estrangeiro. Não posso,
todavia, omitii o Inérito de íiltegrardes uma quinzena de
ordens honoríficas e de possuírdes outras tantas medalha$ em: reconhecimento do governo brasileiro e de paíSeS- amigoS pelo vosso empenho e participação na causa
públiCa e lla grandeza do homem.
No conjunto da vossa obra, Sr. navarro de Britto, há
uma constante análise do poHtólogo, centrada nas relações de poder e no relacionamento dos órgãos do Estado com os indivíduos. Com a adesão à causa da educação enriquecestes o vosso ··conhecimento de experiências feito" com ações e reflexões no campo do ensino.
Dessa forma, acabastes de afirmar. ··o estudo do direito~-do poder- e da educação ao lado de uma fé permanente na grandeza do homem são os atributos com que entro
nesta Casa". Certa e bela confissão!
Talvez, dentro da tradição francesa, tão cara à vossa
formação intelectual de politicólogo, fosse necessário se
disiifiguir, racional e classificatoriamente, a ciência política, do direito, e ambos, da educação. Confesso que prefiro sentir as Ciências Sociais pelo behavioral appoach.
Importa, sobretudo, a aproximação associada das ciên-
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cias do comportamento, interligadas pela Psicologia.
Com-portamento aqui signífíca,-piimariamente, o estudo
do indivíduo, dos organismos humanos, das necessida-

des e dos desejos, na sint6se- do meu querido Professor
Withall. Essas ciências, para Kerlinger, estudam e_ bus-

cam compreender o homem, as ações humanas e <JS comportamentos.
Estou longe de querer entender separadamente os três
aspectos da vossa contribuição ao conhecimento. Como
é sabido, a Ciêndã. Política que investigais com dedicação, no Bra!il, teve sempre uma vinculação com o Direito, via Teoría Geral do Estado, como suporte ao Direito Constitucional.
Começando pelos trabalhos de Ciência Política, sem
desprezar os ensaios estudantis, como "A Decadência do
Presidencialismo e o Parlamentarismo como necessidade
histórica", considero fundamental, como régua e comM
passo a vossa tese ''0 Veto Legislativo, Estudo Comparado", defendida na Sorbonne, em 1961, e publicada depois pelo Ministério da Justiça. A dissertação acadêmica
é e serâ sempre um eXercício de metodologia, onde o
doutorando sintetiZa COnteúdos e métodos. Como resulM
tado último do processo de doutorado, a tese é, materialM
mente, relatório de uma pesquisa, intelectualmente, a
contribuição do pesquisador para o acervo comum do
saber humano.
O veto legislatho foí o passaporte para o íngresso na
comunidade científiCa:-o-doutorado vos habilitou a produzir conforme oS padrões de referências exigidas pela
comunidade acadêmica e que foram aprendidos e absorvidos no processo de pósMgraduação. Contastes, para
tanto, com a orientação do patron Maurice_ Duverger,
erudito líder do pensamento político na França, e com a
colaboração de Georges Vedei e André Hauriou. Noção,
tipologia e importância da "recusa de sanção" analisastes, bem assim, aspectos outros desse procedimento pOlítico que tem o maior exercício mi democracia:
" .. ~ Não há vetos em regimes monolíticos. Seu
aparecimento supõe sempre um diálogo muitas veM
zes até conflitos entre dhas legitimidades que se
combatem ou entre dois órgãos que se disputam o
monopólio, a liderança de -uma mesma lcgitimidaM
de ... "
" ... O.veto é portanto um ponto de equilíbrio travado nos regimes políticos. Outrora ele serviu de augúrio -para a Democracia; hoje ele se integra no seu
mecanismo, ensaiando guardar a colaboração legislativa entre os poderes que a pretendem realizar ... "
Tão logo voltastes do doutorado, a vossa atenção foi
dirigida para os problemas do parlamentarismo, pois
encontrava-se em curso a experiência brasileira do regime de gabinete. O Cotidiano se apresentava como excelente material para análise.
Participação poHtíC3, representação- -pfõpOrCíonal,·partidos poHticos, -c-onstituições e outrOs segmehtos-OcuM
param lugar destacado em vossas preocupações de politista.
Estudo original é aquele sobre O Gabinete Chril. Foí,
antes, o relatório apresentado pelo então Chefe da Casa
Civil ao Presidente da República. Caracterizastes a Casa
Civil como sendo, a um só tempo, uma assessoria especial e urna secretaria executiva. Além de colaborar para o
processo da tomada de decisões, desempenha funções
executivas em nome do próprio Presidente.
O período em qu-e-se-rvistes à UNESCO está cobertO
por duas ordens de trabalhos. As relações entre política c
espaço, vinculadas ao problema do poder, estão Sintetizadas em Politique et Espace Régionel, livro publicado
chez Ophryrs, 1973. A originalidade desse trabalho repousa numa abordagem de conjunto pela compreensão
do fenômeno político como entrada e saída das realidades regionais. O outro conjunto de publicações prende-se
aos sistemas regionais de educação, com Probfiniã:s de
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segurança e uso da tecnologia dos satêlites para fins instrucionais. Começa aí a vossa motivaÇão para a· estudo
das tecnologias avançadas em educação,
Os temas df: política que caracterizaram a temática do
reciPiendário tomam novo feitio a partir da volta ao Brasil, em 1974. Assim é que aparecem estudos sobre os aspectos políticos da velhice, representação política, análise de eleições, sistema polítíco,- ídeologias. O Parlamento
no Mundo Moderno é trabalho recentemente publicado,
na diretriz do politisfa: - -O ensaio biobibliogrâfico Luiz Viana Filho, vida e obra
demonstra a vossa larga e Convidativa capacidade para o
--gênero de Montaigne. Assim como o confrade Luiz Hen~
rique Dias Tavares sintetizou Pedro Calmou, na mesma
coleçào que Remy de Souza iniciou e Fernando da Ro~
cha Peres concretizou, esboçastes o perfil do estadista e
escrítor- reconhecestes que:

e

" ... Não creio, porém, seria justo apenas introdu~
zir aqui estes dois pers_onagens históricos. Muito
mais importante do que o seu papel na política ou
no cenãrio cultural do país, é todo o conjunto de sua
vida, comportando suas crenças, seus sentimentos e
suas atitudes".
A contribuição às letras jurídicas alinha-se à atividade
conio Procurador do Estado. Mais recentemente, como
membro da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Federal de Educação, tendes oportunidade de contribuírdes ao nascente Direito Educacional. É bem explicativo vosso voto sobre o "Ensino Superior: pago ou
gratuito".
Quando o professor de Ciência Política asSUffiiu a Secretaria da Educação e Cultura, o ensino passou de preocupação adjetiva para objeto substantivo do analista.
Não obstante haverdes publicado, anteriormente, "Participação política e instruçãO", o interesse no .campo da
eduCação traria, fenomenologicamente, uma excitante
dimensão ao vosso trabalho intelectual não somente no
plano da análise estrutural do fenômeno educativo, mas
também no vasto domínio do aprender fazendo.
"Sous-développement et programmation de l'éducation", publicado na Revista Tiers Monde, muito mais do
que uma análise das dificuldades e resistências ao planejamento baseada_nos pólos decrescimento, pode ser conSiderado como uma auto-avaliação da vossa liderança à
· frente da educação baiana. Esse ensaio, juntamente com
outro sobre uso dos satélites estão publicados conjuntamente em Educa~ão e Política. Acredito mesmo que a
participação no Mestrado em Educação, de um lado, e a
díreção do Centro de Recursos Humanos do outro, tenham concorrido para integrar as duas áreas de vossas
maiores preocupações intelectuais e para o aumento da
produção no campo específico. A deilonünação do vosso
Seminário nPolítica e Educação", o evidencia.
Os estudos críticos sobre o crescimeitto d-o enslno Su- pcrior, as anãliSes dos condicionamentoS sOciãfS e econômicos, as considerações sobre a escola como grupo político e as investigações sobre tel~ducação têm ocupado a
vossa atençãO. nesses últitn.Os ànos. TêiedU.cação. o u-so de
satélites, política, direito; mostrando as possibilidades
para a educação no uso de uma tecnologia de ponta, demonstra também que é um problema sobretudo politico.
Um dos vossos últimos ensaios, "Educação Permanente: temPo e espaço" tr3.ta-s-e"-dC conifibuiçãO etegafite
Para o debate em torno de um- dos conceitos mais discUtidos em educação, onde apelastes para o -papel dos sujeitos coletivos, como agentes educativos outros no processo de aprendizagem.
Essa breve enumeração de vossa obra não deve e não
pode esconder o montante significativo do contributo
para a Ciência Política e para a Educação, bem assim, os
estudos. em curso e os projetas maiores que a vossa maturidade promete. Os andaimes para a obra maior sobre
a relações de poder estão bem seguros. Sei que o tema
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vos fascina. Grandes são as expectativas da vossa participação no sistema educacional, quer no plano nacional,
quer na dimensão regional. Para a larga produção do
porvir, podeis contar com o estímulo dessa Companhia.
Sr_ Navarro de Britto, a vossa vez é chegada!
André Maurois, às vésperas de ser recepcionado pela
Academia Francesa, recebeu dos amigos de Rouen uma
plaqueta que de um lado representava o Sena com a ponte Boieldieu, pela qual ele passava todos os dias para o liceu. Na outra face, -a Ponte das Artes, que domina Paris
e se coloca bem defronte da cúpula do Instituto. De igual
maneira, muitas são as pontes que vos conduzem à Casa
de Arlindo Fragoso~ Algumas jã obnubliadas pelo tempo, como no célebre quadro de Monet, outras vêm do
Planalto, dos vossos dias no Ipê, da França, e, mais proximamente, são as avenidas que vos conduzem da Federãção; da Graça e do Canela a esta Casa.
A vossa competência, coleguismo e lhaneza no trato
vos foram acerCarido pouco a pouco dos "'nossos"~ Com
toda a carga emotiva que este possessivo tem entre os jesuítas, quando se referem a um membro da Companhia
de Jesus- "ele é um dos nossos". Agora podemos dizer
o mesmo de vós~
Aqui encontrareis velhos mestres da Faculdade de Direito, como Nelson Sampaio e Josaphat Marinho, colegas da Faculdade de Filosofia como o mestre Thales de
Azevedo e Jorge Calmon, companheiros mais próXímos
da Universidade, como Macedo Costa e_José Calazans
Brandão da Silva. Todos esperam e anseiam pela vossa
_colaboração como o Presidente Claudio Veiga.
Aqui não tereis obrigações maiores, a não ser o exercício da convivêO.cia, a arte da conversação e o prazer da
comunicação oral e escrita.
Aqui são semeadas as regras do bom trato, da cortesia
e da polidez, das quais sois profundo detentor, como um
cavalheiro nascido em São Félix e Muritiba, cultivado
nas Universidades d'aquém e d'alêm-mar, e cophecedor
dos mistérios das cortes que levam ao controle da expresM
são, a esconder os sentimentos para encobrir as crises.
Permiti que esta saudação inclua a Srt Maria Emilia
Saltes Navarro de Britto, a quem apresento em nome da
Companhia e no meu próprio, a expressão dos nossos
mais elevados e distingUidos sentimentos.
Tomai Plenamente posse da cadeira vinte e cinco. De
agora em diante vós a servin:is com os lustros da vossa
requintada inteligência_ Depois Ç a cãtedra que prestarã
os serviços. Na Academia se experimenta, Senhor Navarro de Britto, .. uma certa sensação de mistêrio", que
Vãt mffifo alêm das suas funções, segundo o dizer filosó~
fico de Paul Valéry.
Como sacerdote do saber, sereis acadêmico eternamente segundo a ordem de Melquisedec!
Um ponto vos interessa sobremaneira. Observa Ortega y GaSset que o trono como a poltrona são sempre representados como imagem do poder. Toda a cãtedra é
um núcleo de saber_ E o poder do saber leva à dominação. O somatórlõ das quarenta cadeiras formam a
Academia. Entidade particular, é certo, mas para-oficial
ou às ,..-ezes oficial, na tradição franco-latina onde tem
maior expressão. As academias participam do processo
de ofiCialização da cultura, podendo ser pobres ou ricas,
mas de qualquer maneira são sempre protegidas e prestigiadas pelos governantes. E se são prestigiadas participam um pouco e tocam nas rendas do poder. Assim procedendo elas modelam os comportamentos equidistantes
dos extremos, aproximando-os do ponto de equilíbrio.
A VoSsa posse é historicamente a primeira na Casa
-- CróeS C3.1mon o que fornece ffiaior reie"vo à cerimônia.
Tudo concorre para a sua grandeza: a tradição da mansão, o aconchego da sala e a qualidade da presença.
Só vos resta agora gozar a plenitude desta noite maior.
Não tereis outra igual na terra natal. t consagradora do
intelectual e do hom._~m público. ~ compensadora de
ffiUitas noites d-e vlgília de trabalho. É bem a noite tu-
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minosa e anunciadora na magistratura ideal, a Academia
de Letras da Bahia.
Sede ben-vindo, Senhor Navarro de Brittol

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão., designando para a sessão ordinãria de amanhã, a seguirite

ORDEM DO DIA

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n"' 55, de 1983 (n"' l0/83, na Casa de origem), de
iniciatlvã do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a criação e extinção de cargos na secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências,
tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 683 e 684, de
1983, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

2
Votação, em turno único, do Projeto de ResoJuçào n'il
222, de 1981-(apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'il 1.278, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado do Pará a elevar em Cr$
139.,427,700,00 (cento e trinta" e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'il 1.279, de 1981, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça., pela constituciõnãlidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.

em separado, do Senador José Fragelii), que autoriza a
P.refeitum Municipal de Rio Verde de Mato Grosso
(MS) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
___ PAR_ECERES, sob n"'s 7l6e7l7, de I983,dasComis.sões:
- -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Díscussào, em tUrno único; do Projeto de Decreto Lede 198"! (n"' 99/81, i1.ã Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissões adicionais de papelmoeda em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000.000,00
{setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em
_vigor, tendo
-,PARECERES, sob n'i's 322 a 326, de 1983, das Comis_sões:.
-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: favorável, com voto vencido do Senador Orestes Quércia;
2"' pronunciamento: ratificando seu parecer anterior;
-de Economia, favorável; e
-de Finanças- ]t pronunciamento: solicitando o reexame da Comissão de Constituição e Justiça; 2"' pronunciamento: favorável.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 752, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, de adiamento da discussão para a sessão de 14 de setembro do corrente ano.)
-gíslatiVO·n~'36,

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Está encerrada a sessão.

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

3
Votação, em turno úniCO, -do Projeto de Resolução n"'
89, de 1983 (apresentado pela C6missão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 677, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO) a elevarem CrS 7.754.525,57 (sete milhões, ·setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros
e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 678 e 679, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
90, de 1983 {apresentado pela ConiisS"ãO -de Economiacomo conclusão de seu Parecer n"' 680, de 1983, com voto
vencido do Senador Affonso Camargo, e voto vencido,
em separado, do Senador José Fragelli), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jateí (MS) a elevar em CrS
22.829.700,00 (viilte e dois milhões, oitocentos e vinte e
nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9S 681 e 682,.de 1983, das Ccitnissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
92, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nt715, de 1983, com voto
vencido do Senador AffoiJ.sO Ca-margo e voto vencido,

DISCURSO PRONUNCIADO PEI.O SR.
JOÃO CAI.MON NA SESSÃO DE /9-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
0- SR. JOÃO CALMON- (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Meu aparte ao discurso do Senador Luiz Viana Filho,
no _dia 17 do corrente mês, sobre o problema da sucessão
_ presidencial alcançou uma repercussão que me surpreen- -=-deu pÕfque não era a primeira vez que· eu defendia essa
tese, que é exatamente a mesma do Marechal Cordeiro
de Fai{ãS, na sua dupla qualidade de herói da guerra, na
I tãlia e de um dos principais líderes do movimento de 31
de março de 1964.
Quando Tancredo Neves se despedia do Senado, no
dia 10 de março do corrente ano, para assumir o Governo de Minas, evoquei as palavras de Cordeiro de Farias
em suas "Memórias" - este volume que lhes mostro
neste momento, páginas 612 e 613, reproduzindo gravações realizadas no dia 27 de abril de 1977, que, pela
sua extraordinãria importância, vou ler:

~

"De vez em quando, perco o sono e permaneço
acordado noites inteiras, pensando como ê que vamos ieiminaf este depoimento. Eu gostaría de -dizer~• o que eSpeto do Brasil. O ·que temos hoje? Alguns privilegiados que se apresentam como candidatos, candidatos à Presid:ência da República.
Poucos~ pouquíssimos são os generais-deExército. No meu tempo, - acentua Cordeiro de
Farias - eram oito generais-de-EXército, hoje são
doze. Serã possível que a elite brasileira presidenciável seja composta de apenas doze pessoas'! Este País
de 120 milhões de_habitantes só dispõe de doze alternativas?"
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Em seguida, os dois jornalistas, que estavam gravando
o depoimento do Marechal Cordeiro de Farias, formularam outra indagacão:
"Enfim, ê preciso que haja um grupo civil para
gerir 6 Pais~ É isso, Marechal Cordeiro de Farias?"
Resposta do Marechal:
~·A passagem do Poder exercido pelos militares
para o poder exercido pelos civis, é uma necessidade
imperiosa. Mas é preciso que tenhamos no governo
um homem, um civil com uma visão correta no Brasil e do Mundo que nos cerca, um homem capaz de
entender que, sem desenvolvimento, nós, brasileiros, não seremos nada."
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. LuizCavalcante- V. Ex•estã pintando o retrato
do Sr. Aureliano Chaves.
O SR. JOÃO CALI\ION- Anoto a sua observação,
que parte de- um -senador que, aiilda oritem, eu focãliz2va na Comissão de Educação e Cultura, afirmando que,
para todos nós, integrantes do Senado Federal, está cada
vez mais atual o slogan da campanha do Senador Luiz
Cavalcante, quando S. Ex•fo"i candidato a Governador
de Alagoas;. "vote no maj_or que é o melhor". No decorrer da campanha, o major Luiz Cavalcante foi promovido a tenente-coronel. Essa promoção_ quase exigiu a niodificação do seu slogan tão amplamente difundido.
Salientei ontem. e repito hoje e repetirei sempre, que a
essa figura admirável do Senado da República, um dia,
se eu tiver algum talento literário, vou dedicar uma página com o título que ficõu famoso através de uma revista
de circulação mundial; "Meu tipo inesquecível". Realmente, naquela época e hoje, o nosso major é o melhor.
Prossigo a leitura das palavras do Marechal Cordeiro de
Farias:
"O Brasil progre"diu muito desde 1964. Ocorreram erros, mas nós nos desenvolvemos de maneira
prodigiosa. Melhoramos o sistema de transportes,
de comunicação e -de educação.
Melhoramos sim, mas o Exército carisou,
O País também cansou. Chegou a hora de entregar o _destino nacional aos civis, permitindo qUe o
Exército volte às suas funções profiss"i"oriãis,
recolhendo-se à normalidade, mas pronto para agir
a pedido do governo em caso de real necessidade",
O Marechal Cordeiro de Farias fez uma Outra a·firmação de importância transcendental, respondendo a
_n_Qva perguÕta da jornalista Aspásia Camargo, que é da
Fundação Getúlio Vargas, e do jornalista, notãvel comentarista político Walder de Góis:
"Em última análise, o senhor estã dizendo que o
Brasil está fazendo uso errado de suas Forças Armadas?"
Resposta do Marechal Cordeiro de ·Farias:
"Este é um fenômeno simples de explicar, mas, se
me pedirem a solução, jã não sei dá-la. H' um cansaço do Exército no governo. O que deveríamos ter
feito? Simples: assumíamos o governo, como fizemos em 1964, mas apenas por um, ou no máximo,
dois quadriênios. DescobríamoS um civil de boa formação, orientado para os grandes compromissos
nacionais."
Depois dess_a clara_ definição do marechal, iniciou-se
outro ciclo, com a eleição para Presidente da República,
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no dia 15 de outubro de 1978, de um novo general de
quatro estrelas, João Figueifedo, que, por sinal, está
prosseguindo com êxito o processo de abertura democrá-

tica iniciado pelo General Ernesto Geisel.
Por que não se admitir, também em níVel federal, o sistema de rotatividade no comando do Poder Executivo,
como jâ ocorreu, sem nenhum traumatismo, em nível estadual, na eleição de 15 de novembro do ano passado?
Não esqueçamos que foi o Marechal Castello Branco o
introdutor, nas classes armadas, do processo de rotatividade nos comandos, estabelecendo que nenhum general
de quatro estrelas pode permanecer nesse posto mais de
quatro anos.
Deve-se, tambêm, ao Marechal Humberto de A1enciu
Castello Branco a decisão de não permitir que nenhum·
oficial pertença, durante mais de doze anos, aos quadros
de generalato.

O Brasil já é um pa.rs· polificamimte adulto, que pode
submeter-se a um novo teste, escolhendo, num pleito direta, o sucessor do presidente João Figueiredo. Por que
temer retrocessos que só existem na mente dos que vêem 1
fantasmas ao meio dia?
·
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOÃO CALMON - Com todo o prazei-,
nobre Senador Humberto Lucena~
O Sr. Humberto Lucena - Congratulo-me com o seu
pronunciamento de que, aliás, rião me surpreende, pois
estou acostumado a ouvir as suas pal~vras, neste Plenário, sempre eiVàdas dO mais ãlto eSPírito público. E
não é por outra razão que V. Ex' vem hoje aliar-se a n6s
outros que no Brasil estamos fazendo uma campanha, a
nível nacional, pelo restabelecimento das eleições diretas
em todo os níveis, a partir- d-a Presídência da República.
Diz muito bem V. Ex~ que não há motivo para qualquer
apreensão neste sentido. Tivemos um período, o- da
O:mstituicão de 1946, no qual vários Presidentes foram
eleitos diretamente pelo pOvo. -E, se houve a.'lgumas crises, absolutamente, não decorrem do sistema eleitoral,
isto é, do voto direto para a escolha do primeiro magistrado. Foram outras razões, que V. Ex' bem conhece,
como estudioso da nossa hitória política as -que: rtõS levaram àqueles abalos na nossa vida política. o-ímportanre;
a esta altura, quando a Nação se encontra atingida por
uma crise econômica sem precedentes na sua- História,
com reflexos cada vez mais sérios na área social e, porque não dizer, pondo em risco até a Ordem institucional,
é realmente restabelecer as eleições diretas para Presidente da República, porque, como bem acentua· v. Ex•,
só atravês delas nós atíilgíremos, realmeiite, :ilt'ernância no poder dos partidos e dos homens públicos, o que
constitui, por assim dizei, o cerne -de um PrOjet"o -de democracia plena que é a grande aspiração dO pOvo brasileiro.

a

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex',
nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Almfr Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO CALMON - Ouço, -com o mãior prazer, o aparte de V. Ex', nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador João Calmon, há
pouco um jornalista me perguntava se eu era pelas
eleições diretas ou indiretas. Eu, discretamente lhe respondi que para mim não importa o tipo de eleição, "se di·
reta ou indireta. O que interessa-aO povo são ãs -qUa1ídides e as virtudes do candidato ou dos candidatos. Acho
mesmo, nobre Senador, que a eleição iridireta não impossibilita o_ rodfzio presideilcia[ Agora niesmo nós vimos que uma eleição se realizou e, praticamente, a Oposição fez maioria no CO:rlgresso. Na pr6X1iliã poderá con-

tar com a maioria do colégio eleitoral. Não é taxativodigamos assim- que a eleição indireta veta a rOtatividade. Em absoluto. A eleição indireta poderá proporcionar
a rotatividade a quem tiver maior número de representáOteS-no CongreSso Nacional. E 'esse ma:iOr número depende ex:atamente dos eleitores. Esta é a minha idéia.
N-ão estou olhando para militar, não estoU olhando-para
civil, acho que temos tido grandes presidentes militares.
O Presidente Outra foi um deles, que fez um governo inteiramente civil. O que interessa a nós outros, brasileiros,
são as qualidades morais e intelectuais do candidato que
se apresente e que, por maioria, chegue a Presidente da
República.
O SR. JOÃO CALMON - A propósito da sua afirmação, nobre Senador Almir Pinto, devemos lembrar
que. no episódio de 31 de março de !964, não foram '?S
militares que arrebataram o poder. Governadores. civis,
Carlos Lacerda, do então Estado da Guanabara, Ademar de Barros, do EStado de São Paulo e Magalhães Pinto, do Estado de Minas GeraiS, tomaram a iniciativa de
- defender a tese de que deveria ser presidente da Repúbli-ca o-Marechal Humberto de Alencar Castello Branco.
Ao longo da nossa História, hã uma tradição de desprendimento dos militares, que nunca ambicionaram u poder. NO episódio-de 1964, o poder lhes fo(õfereCido...na
bandeja". Eles não o exigiram, não o reivindicaram. De
maneira que nós rião poderemos, sem cometer uma grave injUstiça, atribuir aos militares a ambição desvairada
do poder.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a prQpósito das
ameaças de retrocesso que começam a se espalhar neste
País, o jornal O Estado de S. Paulo de hoje publica a seguinte matéria:
.. Marchezan alerta: rejeição de projeto já fechou
o Cong-resso."
O Sr. Humberto Lucena'- Isso é incrível!
O SR. JOÃO CALMON - Cor:nC? essã-matéria é cur.ta, eu pediria perm~ssã_o para ler algumas linhll_S:
"Ao tentar convencer os líderes do PMDB, do
PDT, do PTB e do PT da necessidade da aprovação
do Decreto~lei n~" 2.045, que altera a política salarial,
o Líder do PDS na Câmara, Deputado Nelsori Marchezan, lembrou ontem em Brasília o episódio da
rejeiçãO_ da, Reforma Judiciária- pelo Congresso, em
1977, que resultou na decretação do recesso temporário do Legislativo e na edição dq", ~·pacote" .de
abril.
E prossegue o jornal:
••A recordação de Nelson Marchezan foi feita
numa reunião com os líderes do PMDB, Freitas
Nobre, do PTB, Ivete Vargas, do PDT, Bocayuva
Cunha, e do PT, Airton Soares. Segundo I vete Vargas, a referência do lfder pedessista ao fechamento
temporário do Congresso em 1977 foi feitª ..em tom
cordial, sem a intenção de ameaçar ninguém"."
Estou profundamente convenCido de que o Deputado
Nelson Marchezan, que ê um democrata do mais alto
nível, Líder do PDS, jamais poderia tomar a iniciatíva Oe- ameaçar de fechamento o Congresso Nacional, se Deputados e Senadõres cumprirem o sc~_u dever e iejeitarem o
DeCreto-lei i],. 2.045. Estou prÓfundamente _co~vencido'
de que Nelson Marchezan seria realmente incap~ de fazer tal ameaça, até porque não nos amedrontaria. Se
eventualmente fosse fechado o Congresso em conseqilên~cia de sua soberana decisão sobre o Decreto-lei n~' 2.045,
isso .não constitUiria nenhutria emoção nova para nós,
porque o Congresso, nos 11ltimos 19 anos, já foi colocado
C:m recesso duas vezes.
·
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O Sr. Humberto Lucena- V. Ex'mepennitemaisum
aparte?
O SR. JOÃO CALMON --Pois não, ouço-o com o
maior prazer.
O Sr. Humberto Lucena - A ser verdadeira essa notícia, nobre Senador João Calmon, eu considero uma vergonha, para nós políticos, que um parlamentar com a categoria de Líder do maior partido brasileiro e do Gover~
no, na Câinar3. dOs Deputados, a tenha inspirado, sobretudo quando estaria numa reunião com o Presidente da
Câmara e demais líderes partidários. E a propósito, V.
Ex• coloca muito_ bem a questão: essa sinistrOse qUe anda
por aí não nos atormenta, estamos acostumados com
tUdo isso e não estamos aqui para ser intimidados por
quem quer que seja. Temos a consciência dos nossos deveres e dentro dela vamos nos manifestar, oportunamente, sobre esse_ decreto-lei. Se depender de n6s da Oposição, ele será liminarmente rejeitado pelo Congresso
Nacional, agora por uma questão de defesa da soberania
nacional, e já que s-obre ele tem-se manifestado até representantes do Fu~do Monetãrio Internacional que vivem
aqui a nos visitãr, vez por outra, mas, para aproveitar
essa minha nova intervenção no pronunciamento de V.
Ex', e não o quero perturbar, evidentemente~ eu apenas
faria um rápido comentário sobre o aparte que lhe deu o
Senador Almir Pinto, defendendo como democráticas as
eleições diretas ou indiretas, achando que qualquer uma
delas leva à rotatividade do poder. Ora, nobre Senador
João Calmon, se nós fizermos uma retrospectiva de 1964
até hoje, vamos verificar que essas chamadas eleições indiretas (entre aspas) no Brasil, não serviram senão para
quê? Para perpetuar uma oligarquia no Poder. São uns
dez a vinte homenS -que aí estão dominando o panorama
ádministrativo nacional, que apenas se alternam nos cargos, ora são Ministros da Fazenda, ora Ministros do Planejamento, ora Ministros da Agricultura, mas, são sempre os mesmos homeris. Então só através da eleição direta é que nós vamos liquidar com essa oligarquia.
O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Eminente Senador Almir
Pinto, antes de lhe conceder o aparte, eu gostaria de reafirmar, da maneira mais enfãtica, que não acredito não acredito mesmo - ! que o Deputado Nelson Marchezan tenha dirigido aos seus colegas do Congresso Nacional aquela ameaça.
O Sr. Almir Pinto- Apenas no aparte que eu gostaria
de dar a V. Ex• é que o Deputado Nelson Marchezan
não disse nenhuma novidade, pois duas vezes o Congresso Nacional já foi fechado, porque foram rejeitadoso de-·-cretos. Não ê nenhuma novidade. Ele pode é ter mostrado o temor dele, coisa muito natural, pois qualquer um
pode ter esse temor. O que ele deve ter dito é que o Congresso Nacional foi posto em recesso no affaire Márcio
Moreira Alves, e posteriormente...
O SR. JOÃO CALMON- Eminente Senador Almir
Pinto, o quadro nacional mudou. Nós não podemos
comparar o Brasil de hoje com o Brasil de episódio do
Deputado Márcio Moreira Alves ..
O Sr. Almir PintO - Perfeito~ Eu estou fazendo uma
_Qorque o Deputado Nelson Marchezan não
disse nenhuma novidade. Ele disse que poderia dãr fechamento, como já deu.
re~issão,

O SR. JOÃO CALMON - Eu não acredito, nobre
Senador Almir Pinto. Na êpoca daqueles dois episódios,
ain-da não existia o compromisso de honra do Presidente
João Figueiredo,~ ..de implantar neste País uma democracia". Eu considero uma injúria, uma injúria grave.
gravíssima ao Presidente João Figueiredo, a simples insi-
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nuacão de que o cumprimento do dever dos parlamentares possa acarretar o fechamento do Congresso Nacional. O Presidente da República, ao fazer seu juramento,
se emocionou, e-chegou a chorar, ao evocar a memória
do seu pai, o General Euclides. FigáeiTedo, um dos líderes da Revolução Constitucionalista de 1932. Mudou o
panorama nacional. O Brasil de hoje não é o Brasil do
episódio do Deputado Márcio Moreira Alves, no Governo Costa e Sílva. Não é o Brasil do episódio da reforma
do Poder Judiciário, no--Governo Geisel. A propósito,
convém ser dado a GeiSel um crédito, já que, embora tivesse cometido erros, porque pertence à condição humana, seu saldo é altamente positivo. Nós devemos creditar
ao General Ernesto Geisef o início do processo de abertura democrâtica ·que estâ sendo continuado, com êxito,
sem dúvida nenhuma, pelo a tua! Presidente João Figueiredo.
Eu daria inicialmente o aparte ao nobre Senador Lucena, e, em seguida, também com muita honra, o ilparte
ao nobre Líder Carlos Alberto.
O Sr. Fábio Lucena -

Qual dos dois Lucena?

O SR. JOÃO CALMON- O bravo representante do
Amazonas, Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador João Calmon,
eu gostaria de fazer uma observação a r~peito do aparte
do Senador Almir Pinto. E que na República só houve
até hoje duas eleições indiretas: a primeira foi a que elegeu o Marechal Deodoro Presidente da República, e a
segunda a que elegeu o Presidente Getúlio Vargas. Esses
colégios eleitorais que funCiOnaram em 1891 e 1934 foram colégios eleitorais constituintes que receberam delegação popular com o fim expresso de elegerem o Presidente da República, foram colégios eleitorais legítimos,
por conseguinte. De 1964 para cá não tem havido eleição
indireta, o que tem havido são nomeações do Conselho
de Segurança Nacional. Essa, a distinção que tem que ser
feita. Em segundo lugar eu me congratulo com V. Ex•,
porque não ê à-toa que V. Ex' é Cidadão Benemérito do
Amazonas, por lei da Assembléia Legislatiya do meu Estado, com muita honra para o povo amazonense.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•;
nobre Senador Fábio Lucena, pela referência a esse titulo, que·tanUt me desvanece, de cidadão honorário do Estado do Amazonas.
O Sr. Almir Pinto- Desejo fazer um reparo ao aparte
do nobre Senador Fábio Lucena, meu estimado amigo.
E que praticamente o CongresSO Náêiohal foi eleito, sabendo que iria eleger o Presidente, indiTCtanlente. A Câmara dos Deputados foi toda ela eleita díretamente e
também 1/3 do Senado, permanecendo os 2/3 com 1/3
apenas do chamados biônicos, inclusiVe este seu alnigo
aqui que é suplente de uin biônico. EStá beln dai-o o
problema. A Câmara Federal foi toda eleita diretamente,
sabendo que iria eleger um Presidente da República. E o
Senado renovou seu I /3, sabendo também que seria para
eleger indiretamente o Presidente da República. Os 2/3
que aqui já es~avam, de Uma certa maneiTa, não pesarão
no cômputo geral.
O SR. JOÃO CALMON ~Muito obrigado a V. Ex•
Antes de encerrar meu pronunciamento, eu gostaria
de destacar que o Senador Fábio Lucena me emocionou
profundamente no episódio da concessão do títu[O de cidadão honorário do Amazonas, porque, na época, ele
era o principal editorialista do mais importante jornal de
Manaus, Critica, e escreveu uma página antológica que
eu guardo com o maior carinho e que se iiltitulava
..João, nosso irmão".
O Sr. Carlos Alberto- Permite um aparte, nobre Senador?

O SR._JOÃO CALMON -Com o maior prazer, concedo -o aparte ao nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador João Calmon,
na verdade, V. Ex•, no seu pronunciamento, quando respondia ao aparte ao Senador do Cearâ, Almir Pinto,
anunciou que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem,
do epiSódio Márcio Moreira Alves. E é dentro desta colocação que eu gostaria de fazer uma outra colocação. t
que o Brasil de hoje é o Brasil pluralista, o de ontem, o
Brasil fechado num bipartidarismo, num radicalismo
sem precedentes, sem o diálogo, sem a negociação democrátic-a que deve existir no paÍ"lamento e que hoje, na verdade, nós vivemos um õuti-0- teinpo. Se -nóS vamos ter
agora um decreto que vem charitando a atenção da opinião pública e vem sendo discutido,- tanto aqui como na
Câmara dos Deputados, a sua rejeiÇão e se condena
qualquer tipo de entendimento, porque isto é_ que eu
acho que é antídenloàáticõ, porque o- enteridimento faz
parte da democracia, e hoje evidentemente que nós caminhamos por outros caminhos. Eu não acredito que o Deputado Nelson Marchezan esteja fazendo pregações de
fechamento de Congresso por conta da rejeição de um
decreto governamental.. Agora, V. Ex•, o que está aconrecerido neste País é a política do disse-me-disse. Se formos analisar estes últimos três meses nóS vamos ver qUe,
neste País, já se disse muito, porque há bem poUco tempo um·a-migo do Presidente dizia que o Presidente era favorável à reeleição; no outro dia um amigo do Presidente
aparec:e dizendo que o Presidente é favOrável ã-j:irofrogação; no outro dia_um amigo do Presidente disse que o
Presidente era favorável à candidatura de Mário Andreazza; no outro dia, chega um amigo do Presidente, ao
parlamentarismo; no outro dia, chega um amigo do Presidente e diz que o Presidente agora quer eleições diretas.
Eu acho que estão falando exatamente o que nada se falou ainda.
O SR. JOÃO CALMON -Senador Carlos Alberto,
parece-me que, em face de tantas contradi_ções, de tantas
informações conflitantes, nós deveríamos evocar as palavras de Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta): estamos
ein -pleno "samba _do crioulo.::doido".
~-o Sr. Carlos Alberto-- Mas ess~. "samba do ci-ilo doi--ao" está sendo gerad9 aqui dentro do Congresso. Nós é
que estamos gerando esse clima. E verdade ê que a
_çmda __de boataria é muito grande. Mas o Decreto nq
2.045, ele poderâ amanhã, através do entendimento, da
negociação política- nesta avenida tem mão e contrarn..ão, assim o disse o Presidente F~gueiredo algum tempo
atrás, que na democracia exiSte mão ·e- contra-mão --e
por isso eu êntendo que o Congfesso llão será fechado,
vamos sim é exercitar a deiriOC!ilc~a J)fena, n-este País, vaffios ter um Congresso com mais vigor, vamos ter um
Congresso com mais poderes, vamos ter um Congresso
mais atuante e vamos ter parlamentares, evidentemente,
- participando da democracia sem o disse-me-disse.

a

O Sr. Nelson Carneiro Senador?

Permite um aparte, nobre

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•,
-nobre Senador Carlos Alberto.
Com o maior prazer, ouço o aparte do nobre Senador
Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Meu nobre colega, Senador
João Calmon, o que está provado é que o Presidente tem
muito_s amigos e que, no fundo. se. "amigos da onça".
Porque a cada dia, como bem ressaltou o nobre repre·sentante da Maioria, surge uma versão, e o Presidente
-não diz nada, e não tem o que dizer mesmo, Porque Sua
Excelência deve fazer o que tem que fazer, dar os seus
pronunciamentos à Nação, não é todo dia dar Uma entrevistazinha. E todos os que se encontram com o Presí-

~
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dente e com ele conversam, muitas vezes indiscretamente
e até pouco eticamente, saem de lá not_iciando que conversaram, quando estaS conversas do Presidente da Re~
pública com pessoas que o visitam, de sua confiança, devem ser divulgadas somente pelo Presidente da República. De modo que a gente não sabe mais, nessa confusão
de notícias, o penSamento real do Presidente da República. Porque, ao mesmo tempo eq1-que tudo isso se noticia,
o porta-voz, Carlos-Átila, dizía, ontem, que o Presidente
nunca falou em eleição direta. É uma coisa curiosa; os
amigos intimas do Presidente anunciam a eleição direta e
o porta-voz diz que o Pr-esidente nunca falou nisso. Ou
será que o Presidente nunca falou de eleição direta ao seu
porta-voz? Nobre Senador João Ca(mon, eu vivi esses
acontecimentos, como V. Ex•, de Márcio Moreira Alves,
na -Reforma Judiciária. E vivemos mais, vivemos aquele
já dlstarúe dia - que Deus o faças muito distante- 25
de agosto de 1961, vivemos a dificuldade de contornar o
problema político com uma contrafação parlamentarista, de que eu sou responsável, mas que era a única põssível naquele momento, para evitar o que seria inevitáVel
em 1964. Vivemos muito na vida política. Mas ainda hoje, para mostrar que este mundo mudou, ao menos o
mundo político brasileirO, eu aCabava de escutar na televisão um li_belo acusatório do General Andrada Serpa,
divulgado pela televisão, coisa que durante muito tempo
rião (o i permitidO neste :País. Lembro~ me que quando eu
iui Líder da Minà.ria, nesta Casa, quando éranioS 7 Contra 59, houVe n urri díã 25 de agosto, era o dia de Caxi3.s e
o Senador_ Paulo Torres fez um discurso sobre Caxias, -e
como Líder da Minoria, falei em nome do MovimCnto
Democrático Brasileiro; os dois disCursos foram censurad_os, não foram publicados e o meu discurso apenas focalizava Caxias como um Senador, o Senador que sem
deixar de ser militar aqui viera se defender de acusações
que lhe tinham sido imputadas. Meses depois, o Sen3:doi'
Paulo Torres conseguíu publicar o seu discurso, mas o
meu nunca foi publiCado. Portanto, quando veio o General Andrada Serpa e, hoje, a televisão fazendo uma catilinária realmente impressionante contra o Governo,
vejo que alguma coisa mudou. Mas é preciso continuar
mudando, e até posso antecipar para os caladores de
candidaturas que ele sugeriu atê seis nomes para eleição
direta em 1984. Sugeriú, e eU vou dizer pela ordem que
ele anunciou; os nomes dos Governadores Tancredo Neves, Franco Montoro, Leonel Brizola, do Presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães e, para alegria nossa, dois
Senadores, Severo Gomes e Roberto Saturnino. Assim,
ao apartear V. Ex~. quero congratular que já aparecem
mais dois presidenciáveis entre os 69 integrantes desta
Casa, os Senado"res Severo Gomes e Roberto Saturnino.
Tudo isso mostra que não devemos ter medo dessas
ameaças que se espalham. O Congresso precisa ser forte,
acredítar na sua força, porque nenhum país hoje pode se
afirmar no concerto nacional sob regime ditatorial. Os
-exemplos af estão: a Argentina corre, apressada, para
restabelecer a sua vida constitucional; o povo vai às ruas
clamar, no Chile, pelo restabelecimento das instituições
democráti~~. e é com mão-de_-lerro que o Governo do
Uruguai está mant~:ndo ali a ditadura. Portanto, não devcin.Os temer, mas, também, não devimos acreditar n-esse$_ ..af!ligos ~-a onça" que espalham aquilo que o Presi~
dente só pode áfirmar através do seu porta-voz ou de
pessoa autorizada por Sua Excelência. Não vamos acre_ditar nessa boataria, porque ficaremos malucos- hoje,
o Presidente será a favor das eleições diretas e, amanhã,
será contra. Ê impossível acreditar que um Presidente da
República, com a responsabilidade do cargo, tenha duas
opiniões díspares em menos de 24 horas. Vàmos esperar
a palavra do Presidente e não vamos temer nenhuma nuyem que acaso se espalhe neste País. Vamos confiar na
força deste Parlamento. Vamos acreditar na confiança
que o povo deve depositar no Parlamento. Nós, aqui, somos os seus representantes, e o Poder Legislativo équeê
a grande voz da Nação. (Muito bem!)
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O SR. JOÃO CALMON- Muito -obrigado a V. Ex•
Concordo plenamente com a sua tese de que nós, parla~
mentarcs, nós braSíiCifO-s, de- um inodo geral, não deve~
mos deixar-nos dominar pela neurose do medo. Não te-

mos nenhum receio de caretas, e essas ameaças, inclusive
as divulgadas hoje, encontram de nossa parte esta
reação: não acreditamos_, sequer, que tenham sido feitas.
Por sinal, o jornal O Estado de S. Paulo, um órgão da
mais alta importância e de excepcional conceito, não
atribui essa afirmação, em carâter oficial, ao Deputado
Nelson Marchezan. Apenas, foram registrados rumores
de uma conversa que teria ocorrido no encontro do Deputado Nelson Marchezan com líderes do partido da
Oposição.
Em última análise, eminente Senador Nelson Carnei~
ro, a nossa conclusão é a mesma:_o Brasil está mudando,
e está mudando para melhor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não terminaria este
despretensioso pronunciamento, sem fazer referênciã ao
Decreto-lei n9 2.045. Quando ê que os detentores do poder estão defendendo a tese certa? Há alguns meses, os
homens do Poder Executivo chegaram à conclusão de
que o trabalhador brasileiro não poderia continuar Com
o mesmo salário ffiínimo que é, Sabidamente, um salário
de fome. Essa tese foi defendida, da maneira mais eloqUente, pelo Ministro -do Trabalho, Murilo Macedo, que
conseguiu convencer os seus colegas de que era absolutamente indispensável que o trabalhador tivesse um aumento de salárío que representasse 10% acima do lN PC.
Esta passou a ser, então, a doutrina do atual Governo:
Decorreram alguns meses e mudou a opinião do Poder
Executivo, que passou a considerar não ser possível dar
aos trabalhadores de baixa renda uma remuneração 10%
superior ao lN PC.
Foram, então, cõftadOs esses lO%. Agora; a Nação é
supreendida com uma outra decisão tornada no Olimpo
governamental, até com o apoio do Conselho de Segurança Nacional um órgão em cuja infalibilidade eu não
acredito..
Aliás, não creio em ínfalibilídade de nenhuma entidade e nenhum ser humano. Chegou ao conhecimento da
Nação a seguinte decisão:_ o trabalhador brasileiro de
mais baixa renda que recentemente ganahva 10% aCima
do INPC e _que perdeia eSse aunlento, sofreria llovO :cOrte de 20%. Passaria ã ganhar um salário correspondente
a 80% do INPC, já eXpurgado. Quando o Governo ~tá
defendindo a boa doutrina? Quando decide pagar 10%
acima do INPC? QUãndo decide cortar os 10%?-0u
quando decide, como está decidindo agora, condenar os
trabalhadores a receber apenas 80% do INPC?
No dia 17, proferi um discurso sem fazer referêncía a
uma declaração do Presidente do meu Partido, meu velho e querido amigo e ccimpanheiro de lides jornalísticas,
Senador José Sarney. Numa rede nacional de televisão,
esse eminente homem público, que todos nós admiramos, afi'rmou qut;, "na conjuntura atual (a próposíto do
Decreto-lei n" 2.045) é necessáriO lOfrülr-riiCdidas heróicas". Meus nobres colegas, que tipo de heroísmo é esse,
que só se exercíta para massacrar ainda mais os segmentos mais pobres da população brasileira? O governo,
agora, decidiu estabelecer o Imposto Calamidade e agiu
acertadamente para beneficiar vítimas das inundações
do Sul e das secas do Nordeste. No Nordeste, está desenrolando uma tragédia que não se parece com a de Biafra,
que durou apenas algumas semanas, alguns meses, porque os abastecimentos foram temporaríamente cortados.
O que está ocorrendo no N ardeste de hoje - e ess~ drama vai estarrecer o _m__u_ndo cada vez mais - é um monstruoso genocí~io. Que heroísmo é esse, que só se exerCita
para prejudicar ainda mais as classes trabalhadoras? No
caso do Imposto Calamidade, faltou de novo coragem·
ao Governo, porque, enquanto forãm tributados os contribuintes da classe média ou classe média alta, na base
de 4% sobre os rendimentos não tributáveis acima de 5
milhões de cruzeiros, houve, como sempre, a preocu-
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pação de poupar os ricos, de poupar os super-ricos, de
poupar os magnatas, porque foi estabelecido um teta. Os
homens mais ricos não darão uma contribuição aos nossos desgraçados irmãos, Vrtiinas de inundações e de secas, aCífna de 50 milhões de cruzeiros, quando poderiam
contribuir com 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões,
sem nenhum limite. Não acredito que se possa falar em
heroísmo, na hora em que o Poder Executivo considera
como infalível bula papalina o Decreto-lei n9 2.045.
O Sr. Lulz Cavalcante -

Permite V. Ex• wn aparte?

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador João Calmoo, o Decreto-lei n9 2;045 foi engendrado_ ao tempo em
que o Governo esperava equi\i6iar o balanço de pagamento_s à custa do FMl. _Mas agora o Governo parte
pira uma negociação rrlais ampla. O Ministro Delfim
Netto lá ~tá na Europa, para avistar-se com banqueiros
credores, enquanto o Ministro Galvêas já piõdamou
que a renegociação está em curso. Então, parece-me que
o Decreto-lei n9 2.045 é agora um simples detalhe desta
renegociação; que poderia ser também renego.ciado. A
verdade é que se o Governo fechar questão para aprovar
esse decreto-lei, traumatizará a imensa classe trabalhadora do Pais, e traumatizará também a nós do partido
do Governo, que sofieremos terríveis COnseqUências eleitorais.
O SR. JOÃO CALMON- V. Ex~ tem inteira razão.
Para encerrar este meu depoimento, honrado pelos aparteS de tantos companheiros ilustres, enfatizo que os hoffiens- que estão elaborando a nova doutrhÍa de massacre
aíilda maior das classes trabalhadoras, não devem contar, para a execução dos seus planos, com o apoio do
Exército,- da Marinha e da Aeronáutica. Se esse decretolei for aprovado, e a fome, que é péssima conselheira, leVã:r pa-ra-as-ruas multidões de um milhão, um mílhão e
meio ou· de dois milhões de pessoaS, os nossos irm-ãos
fardados, do ExércitO, da Marinha e da Aeronáutica,
não vão usar suas metralhadoras, os seus canhões e suas
bombas, parR:_ exterminar multidões famintas, porque os
militares tanlbém e_stão sentindo os efeitos da política inflacionária e recesSiva, que leva o Brasil à condição de
País dt:: "pires na mão", Agora mesmo, estã em Paris o
Ministro D.elfim Netto, pedindo a indulgência dos credores ...
Encerro estas palavras com uma advertência, que me
parece absolutamente indispensâvel: ninguém é intérprete infalível da doutrina de Segurança Nacional. Este
Congresso tem todas as condições para rejeitar o nefando Decreto-lei n9 2.045, já que, de acordo com a atual
ConStituição,não lhe poderemos introduzir nenhuma
modificação,
- MUito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

ATA DA 125• SESSÃO, REALIZADA EM 16-8-83
(Publicada no DCN-Seção II, de 17-8-83)
RETIFICAÇÁO
Na publicação feita no DCN - Seção II, de 17-8-83,
página 3412, 3' coluna, no discurso pronunciado pelo
Senador João Calmon,
Onde se lê:
O SR. -JOÃO CALMON (PDS -ES. Pro.nuncia o segUinte discUrso.) -Sr. Presidente, ...
Leia-se:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÁO CALMON NA SESSÀO DE /5-8-83_ E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR
SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON - (PDS- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, ...
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(*) ATO No 22, DE 1983

Da Comissão Diretora
A Co_missão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, à vista do
que consta do Processo n9 001 254 820, e dos pareceres
favorâveis, emitidos pelos órgãos técnicos competentes,
resolve:
19) Autorizar a criação, nos termos do artigo 537 do
Regulamento Interno, de duas gratificações acessórias~
equivalentes ao Símbolo FG.2, para os servidores lota.dos_na Representação _do Senado Federal no Rio de Janeiro que prestam assistência no embarque e desembarque dos Senhores Senadores, familiares e funcionãriõs
da Casa nos aeroportos do Rio de Janeiro.
29) Os servidores a que se refere o item 19 deverão ser
indicados pelo Chefe dos Serviços Auxiliares no Rio de
Janeiro e designados pelo Senhor Diretor-Geral.
Sala da Comissão Diretora, 30 de junho de 1983. Nilo Coelho,- Presidente,--- Raimundo Parente- Henrique Santillo - Milton Cabral.

ATO DO PRESIDENTE No 95, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38,-e 97, in~
císo" IV; dO-Re8íinClltO Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi out_orgada pelo Ato-da
Comjssão Diretora n9 2, de 4 de abri! de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 006088 83 O, Resolve
aposentar Walter Tardin, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", Código SF~AL-~S-011, Referência NS-25, __ _
do Quadro Pennanente do Senado Federal, nos termos
dos artigos 101, inciso III e 102, inciso I, alínea..",a." da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inCiso I, 429, incisos IV e V, 437 e415, § 49do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n<1
58, de 1972, com proveittos integrais acrescidos de 20%,
bem como a gratificação adicional por tempo de serviço
e a gratificação de- Nível Superior a que tem direito, na
forma do artigo 39 da Lei n"' 5.903, de 1973, e artigo lO da
Lei n9 4.345, de 1964.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE No 96, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições qUe lhe conferem os artigos 52,1tem 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele;gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n<1 006253 83 O, Resolve
declarar aposentado, compulsoriamente, a partir de 13
de agosto de 1983, Raimundo Barros da Silva, Assistente
Legislativo, C1ass~. "Especial", Código SF-AL-NM-012,
Referência NM-35, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inCiso II e 102, iriciso I, alín~ "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso I,§
]9, 428, inciSo I, 429, inciso IV, e 415, § 49, do Regulamento Adminístrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resolução SF n9 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos de 20%, bem como a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do
artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973 e artigo 10 da Lei nY
4.345, de 1964.
Senado Federal, 23 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

~
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COMISSÃO DIRETORA
( • )Ata da 5• Reunião Ordinária
Realizada a 30 de junho de 1983
Onde se lê:

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Vice-Presidente,
que relata o processo relativo às_ contas do PRODASEN,
(")

Republicada por haver saído com incorreções no
DCN, Seção II, de l'>' de julho de 1983.
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- referentes ao 4(1 trimestre de 1983, O parecer, favorável, é
aprovado à unanimidade dos presentes.
Leia-se:
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
concede a palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente,
que relata o processo relativo às contas do PRODASEN,
referentes ao 41' trimestre de 1982. O parecer, favorável, é
aprovado à unanimidade dos presentes.
Onde se lê:

Q Senhor Presidente, a seguir, concede a palavra ao
Senhor Quarto- Secretário, que emite parecer favoráVel à
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aprovação da prestação de contas do Senado Federal, referente ao 49 trimestre de 1983. A Comissão Diretora, à
unanimidade dos presentes, aprova o parecer favorável
do Relator.
Leia-se:
O Senhor Presidente, ã seguir, concede a palavra ao
Senhor Quarto-Secretário, que emite parecer favorável à
aprovação da prestação de contas do Senado Federal, referente ao 49 trimestre de 1982. A Comissão Diretora, à
unanimidade dos presentes, aprova o parecer favorável
do Relator~
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ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÃRIO
I - ATA' DA 133• SESSÃO,
EM 24 DE AGOSTO DE 1983
1.1- ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor
Presidente da República
- N9 166/83 (n9 311/83, na origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2
Ofício do Sr. ]'?Secretário da Cintara dos Deputados
Comunicando a aprovação da
seguinte matéria:
-Substitutivo do Senado ·ao
Projeto de Lei da Câmara n9 7, de
1983 (n 9 80/83, na Casa de origem),

que altera a composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona,
cria cargos e dá outras providências. (Projeto enviado _à sanção em
23-8-83).

1.2.4- Requerimento
- NY 753/83, de desarquivamento de proposição que menciona.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
S_ob _a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lY-Secretârio procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE

1.2.5 1.2.3 -

Fábio Lucena- Claudionar Roriz- Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -Alexandre Costa
-Alberto Sílva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto- José Uns- Virgílio Távora- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme PalmeiraLuiz Cavalcante- Albano Franco - Lourival Baptista
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- José Ignác"to- Moacyr DallaAmaral Peixoto - Nelson Carneiro- Itamar Franc_o
- Henrique Santillo - RobertO Campos- José Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Jorge
Bornhausen - Lenoir Vargas- Octâvio Cardoso.

Discursos do Expediente

MENSAGEM DO PRESIDI!;NTE DA REPÚBLICA

Leitura de projeto

- Projeto de Lei âo Senado n9
206/83, de autoria dQ_-Sr. Senador
Jalson Barreto, que alterã. dispositivo-do Decreto-lei n9 1.950, de 14 de
julho de 1982, na parte em que estimulà a càpitalização das pessoas
jurídicas através da incOJ;ponição
imobiliária.
- Projeto de Lei do Senado n9
207/83, de autoria do Sr. senador
Nelson Carneiro: que iristitui ac'S~
mana do Jovem e dá o_l;!l!as providências.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder -:-:-Apelo ao
Presidertte do Instituto do AçÇr.car e
dá-Ãlcool e ao MinistrO da Indústria e _do Comércio en1 fivor da
não-efetivação de medida que viria
prejudicar _a indústria de sacaria de
.algodão do Estado da Paraíba.
SENADOR JOSE FRAGELL/
--=Homenagem ao ex-Senador Ferrtaildo Corrêa da Costa ao ensejq
do transcurso do seu 809 aniverSáflo.

De agradecimento de comunicação:
N9 166/83 (n9 311/83, na origem), de 23 do corrente,
relativa à promulgação dos Decretos Legislativos n9s 54
a 56, de 1983.

OFIOO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
N9 574/83, de 23 do corrente, comunicando a apre~
vação do Substitutivo do SenadO ao Projeto de Lei da
Câmara n9 7, de t983 (n9 80/83, na Casa de origem), que
altera a composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria cargos e
dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 23-8-83).
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- O ExpedienSENADOR ITAMAR FRANCO
- Solicitando da Mesa esclareci~
mentos sobre a tramitação de re~
querimento, que institui comissão
especial interna destinada a examinar a dívida polonesa junto ao Brasil.
O SR. PRESIDENTE - Resposta à solicitação do Sr. Itamar
Franco.
SENADOR ROBERTO SATURNINO - 29i>- aniversário do
falecimento do Presidente Getúlio
Vargas. Conclu_s_ões do Encontro
da Internacional Socialista, realizado na cidade do Rio de Janeiro.
SENADORES PEDRO SIMON
e OCTÃVIO CARDOSO - Homenagem ao Presidente Getúlio

dlvida ·consolidada. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
- Proje-to'·-dé·- ResQ_luâo n"
89/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Taguatinga (ÚO) a
-elevar em Cr$ 7.754.525,57 o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Re·
dação.
-Projeto de Resolução n'.'
90/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jate[ (MS), a elevar
em CrS 22.829.700,00 o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Redação.
-·ProjetO de ResoluçãO -n..,
92/83, qUe aUtoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Verde de Mato
Grosso do Sul a elevar em Cr$
20.000.000,00- o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. Â
Comi~ãO-ái-l{edaçào.

Vargas.

1.2.6 -- Comunicação da Presidência

-Convocação-- de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
1.2.7- Requerimentos
- N'í' 754/83, de autoria do Sr.
Senador Virgílio Távora e outros
Srs. Senadores, solicitando que o
tempo destinado_ aos oradores do
Expediente de sessão a ser oportunamente marcada, seja dedicado a
comemorar a passagem do 80~" (octogésimo) aniversãrio do Senador
Dinarte Mariz.
- N'i' 755/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar ,Franco, s_olicitan~
do informações ao Poder Executivo, tendo em vista a tramitação no
Senado_ Federal do Projeto- de Lei
do Senado n~" 84/82. Deferido.
1.2.8 -

Leitura de projeto

- Projeto de Resolução n'i'
96/83, de autoria do_Sr. Senador
Marco Maciel, que dispõe sobre o
credenciamento de entidades junto
à Mesa.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei Oa Câmara nY
55/83 (n'i' 10/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rqrública, que dispõe
sobre a criação e extinção de cargos
na secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho, e dá outras providências. Aprovado. A sanção.
-Projeto de Resolução n'.'
222/81, que autoriza o-Governo do
Estado do Pará a elevar em Cr$
139.427.700,00 o moitt<i.nte de sua

-- P-ro}eto de Decreto Legislativo o'.' 36/81 (n9 99/81, na Câmara
dos Deputados), que homologa o
ato do Co_ns_elho Monetário Nacional que autorizou emissões adlC:íonaiS àe papel-moeda em 1980, até o
limite de CrS 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros) na forma da legislação em vigor. Discussão adiada para o dia 14 de setembro do corrente ano, nos termos do Requerimento nl' 752/83.
I.4 - MATÉRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
- Requer_imento n'.' 754/83, lido
nõ- Expediente da presente sessão.
Aprovado.
1.5 - DISCURSOS APÔS A
ORDEM DO DIA

2. - ATA DA 134• SESSÃO,
EM 24 DE AGOSTO DE 1983
ABERTl)RA

2.I -

2.2 ~ EXPEDIENTE

2.2.1 à Mesa

Pareceres encaminhados

2.3 -ORDEM DO DIA

- Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n'.' 19/81 (n'.'
90/81, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de
Amizade e Cooperação entre o Governo da República Federativa- de
Brasil e o Governo da República
da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981. Aprova·
da. Â promulgação.
- ~~~ação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 t0f8'2 Tn9
131/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio en~re o Governo da República
Federativa do Brasil C-o Governo
da República do Equador sobre
transportes marítimos, concluído
em Brasília, a 9 de- fevereiro de
1982. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 14/82 (n~'
123/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da Repúbli-Ca Federativa do Brasil e o Governo da
Repúblic<l da Finlândia sobre cooperação econômica e industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de 1981. Aprovada. Ã promulgação,

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

SENADOR JOÃO CALMON
- Apelo em prol da alocação de
recursos para o Ministério da Educação e Cultura.

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO .ANTERIOR

SENADOR NELSON CARNEIRO- Condusões do IV Encontro
Nacional dos Trabalhadores das
Empresas Estatais, realizado nesta

83.

Cãp1tal~-

SENADOR
MULLER - Documento da_ AssociaçâO ..-aos Produtores Rurais do
Médio Araguaia, enviado ao Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiáríos, a respeito da situação dos agricultores da regiàc
da Grande Barra_ do Garças MT.
1.6- DESIGNAÇÃO DA OR·
DEM DO DIA DA PRÔXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

-Do Sr. Senador Octávio Cardoso, proferido na sessão de 23-8- Do Sr. Senador José Uns,
Proferido na sessão de 23-8-83.
4-

RETIFICAÇÃO

-:-: Áta d~ 8,0~- Sessão, reaiizadâ
em 31 de ~aio de 1_983.
. 5 - ATAS DE COMISSOES
6 -

MESA DIRETORA

LIDERES E VICE7 LIDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

te lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretãrio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 206, DE 1983
••Altera dispositivo do Decreto-lei n9 1.950, de 14
de julho de 1982, na parte em que estimula a capitalização das pessoas jurídicas através da incorporação
imobiliária."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.., O art. 5'.' do Decreto-lei n'i' l.951J,"de 14 de julho de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. Y' O imóvel incorporado nos termos _do
artigo anterior deverá ser vendido, pela pessoa jurídica a que foi incorporado, mediante instrumento
público registrado até 31 de dezembro de 1984, no
cartório de imóveis competente,- observado o disposto no item II e§ J9 do art. 19, salvo se o imóvel
for utilizado na ampliação ou relocalização de empresa, dispensando desta forma sua posterior alienação."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação

O Decreto-lei nY !.950, de 1982, dispõe em seu art. 59,
parte que trata de incentivar a capitalização das empresas controladas por capitais privados, que o "imóvel incorporado nos termos do art. 49 deverá ser vendido, peta
pessoa jurídica a que foi incorporado, mediante instrumento público registrado até 31-12-84, observadas as
disposições do inciso II e§ }'.',do art. !'."'.
Entretanto, a empresa que, face ã expansão de suas
atividades, necessita adquirir imóveis para ampliação ou
relocalização de seus estabelecimentos e que, possuindo
seus sócios imóveis aptos e em condições para tal, tem
nas pessoas físicas um óbice que só poderá ser superado
(no sentido de isenção tributária) através da "triangulação", ou seja, o sócio venderia o imóvel a um terceiro,
integralizaria o capital social com o produto da venda e a
empresa adquiriria do terceiro o imóvel para suas novas
instalações.
Assim, equiparando-se o procedimento da triangulação amparado na lei a incorporação direta pelo sócioproprietário do imóvel, sugere-se a complementação redacional do art. 5..,, do Decreto-lei n9 1.950/82, na forma
aqui preconizada.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1983. - Jaison Barreto.
LEGISLA CÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.950, DE I4 DE JULHO DE !982
Isenta do Imposto sobre a Renda os ganhos auferidos por pessoas físicas em operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas jurídicas, e dá outras providências.
Art. 59 O imóvel incorporado nos termos do artigo
anterior deverá ser vendido, pela pessoa jurídica a que
foi incorporado, mediante instrumento público registrado até 31 de dezembro de 1984, no cartório de imóveis
competente, observado o disposto no item I! e§ J9, do
artigo J9, deste Decreto-Lei.
Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1983
"Institui a Semana do Jovem, e dá outras provi-

dências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 E instituída a Semana Nacional do Jovem, a
ser comemorada nos últimos s_e_te_ dias do mês de setembro de cada ano.
Art. 29 Anualmente, na semana referida no artigo
anterior, todos os órgãos de comunicação do País reservarão espaço e tempo para publicação e divulgação de
matérias alusivas à juventude c sua importância na vida
nacional.
Art. 3~' Os estabelecimentos de ensino de todos os
níveis desenvolverão, na époCa, sob a orientação do Ministério da Educação _e Cultura, palestras, conferênc(a:s,
campanhas, concursos de redação e jogos, tendo por motivo a juVentude.
Art. 4<:> O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do_ prazo de 90 (no_'{enla) dias, contados de _sua
publicação.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revog~m-se as disposições em contrário.
Justificação
Precisamos, por todos os mekiS, assegurar a partici~
paçào da juventude na vida nacional, o que tem sido negado preconceituosamente.
Em contrapÔsição, quem Se der ao trabalho de verificar nas reuniões religiosas de todas as s_eitas, constatará a
participaÇãO efetivã dos jovens,- mesmo nas reuniões realizadas em dias não úteis (sábados, domingos e feriados)
ou no horário noturno, o que demonstnt estar o contingente de jovens sempre presente onde encontra acolhida
receptiVidade, bem como onde pode livremente exercitar
a sua vocação de liberdade e de liderança.
O nosso projeto, instituindo a Semana Nacional do
Jovem, com a fixação de algumas programaçõ_es de que
os moços possam participar, represénta um passo inicial
para uma retomada de convívio da sociedade inteira com
os seus jovens.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1983. ,..-_Nelson Carneiro.

Ãs Comiss_õ~s de Constituição e Justiça~ drt Educação e Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
IY-Secretãrio.

1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO No 753, DE 1983
Nos termos do disposto no arL367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do I:'rojefo de Lei do
Senado n"' 139/80, "dá nova redação- ao art. 836, do
Decreto-lei 5.452; de -1.,. de ffiaio de 194.3- Consolidação
das Leis do Trabalho," feita a reconstituição do -processo, se necessáriO.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1983. - Aloysio
Chaves.

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) :..._ O requerimento Hdo será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia, nos termos reglmCntais.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto
Lucena.

O SR, HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Recebi o seguinte telex, que passo a ler pelo interesse
que representa para a economia do meu Estado e de todo
oNOí-deSte:
Senador Humberto Lucena
Senado federal
Brasflia-DF Telex nr. 497 /83-FIEP
Quatro fabricas sacaria algodao nosso Estado,
empregando milhares pessoas, estao sob ameaça encerrar suas ati vidades, aumentando vertiginosamente nivel desemprego Paraiba, caso Instituto Açucar
Akool aprove terça-feira proxinl.a pedido feito pelos fabricantes sacos papel e polipropileno, sentido
açucar cristal passe a ser acondicionado sacaria
aqueles materiais, nesta e nas proximas safras, e nao
mais em sacos de algodao,
~pelamos,_ ilustre conterraneo, sua brilhante_ e
~fuiosã inte~fefencia. junto ao JAA e autoridades
competentes a _fim__ de que nao seja aprovado pleito
tao prejudicial aos interesse§ de nosso Es_tado.
Confi:intes s.ua atuaçao firmamo-nos cordialmente,
Fleury Gomes Soares - Presidente em exercicio
- Federaçao Industrias estado Paraiba.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, transmiti o inteiro teor
deste telex ao Sr. Presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool, Coronel Confúcio Pamplona, e estou informado
de que na reunião de ontem, daquela autarquia econômica, teria havido uma tendência no sentido de conciliar o
interesse dos fabricantes de s_acos de algodão, entretando
aguardarei uma última palavra a respeito do assunto,
motivo pelo qual, ao ler, desta tribuna, esta mensagem
do Presidente da federação das Indústrias do Estado da
Paraíba, desejo renovar o meu apelo veemente ao Sr.
Presidente do Institudo do Açúcar e do Álcool, e bem assim ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo
Penna, no sentido de que não admitam que essa medida
venha a ser aprovada, porque, na verdade, contribuiria
bastante para agravar ainda mais, não só na Paraíba
Cdmo ém todo o Nordeste, a crescente crise social que ali
se implantou com a recessão, pois naquela sofrida região
o desemprego aumenta de modo vertiginoso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero fazer o mesmo que ontem fez aqui o nobre Se.nador MarcondesGadelha,quando lembrou que, inc:Iusive na capital do Estado da Paraíba, em João Pessoa, o
ex--Governador Tarcísio Buriti desapropriou uma fábrica de sacos de algodão e entregou o controle acionário a
seus op~rários, diante da situação de descalabro adminíStrativo em que se encontra:'!a a empresa, inclusive_~e
vendci a6 Es-tado muitas contribuições fiscais. Õ resultado dessa indústria, tem sido o mais promissor possfvel;
vem realmente surpreendendo ~ todos aqueles que co-_
nhecem de perto o problema.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que as autoridades competentes, no caso o Ministro da Indústria e do
Comércio e o Presidente do Instituto do Açúcar e d~ Ãl~
-_coo!, hão d.e ir ao encontro desse_ apelo dramático do
Presidente da redúação das Indústrias do Estado da -Pa~
rafba. (Muito berri! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - Concedo a.
palavra ao nobre Senador José Fragelli.
-O SR.
FRAGELLI (PMDB- MS, Pronu~cia
o seguinte discurso. S-em revisão do orador._}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu não podia, como aliás todos nós da Bancada de
Mato Grosso do Sul, e sei que em nome de todos meus

JOSt

Quinta-feira 25

3555

nobres cole:gas, não podia deixar de manifestar duas palavras sobre Fernando Corrêa da Costa que, no dia 29
do corrente, completará 80 anos.
O Dr. Fernando, como é conhecido em todo_ o Estado
do Mato Grosso, alíás, nos dois Estados de Mato Grosso, foi Governador do Estado por duas vezes e por duas
vezes Senador, sempre deito na oposição. Filho de Pe*
dro Celestino Corrêa da Costa que, como ele também,
por duas vezes foi Governador do seu Estado e Senador
da República, pertencente à famma Corrêa da Costa que
deu outros Chefes de Estado em Mato Grosso, manteve
assim, uma tradição de família que vem dos albores da
República.
Nesta Casa, o l.Jr. Fernando Corrêa da Costa ficou
bem conhe.cido, exercendo por duas vezes o mandato de
Senador.
Reco_rdo-me muito bem, Sr. Presidente, como ele relutou para entrar na política. O nosso partido, a UDN, em
Mato Grosso, encontrava-se numa fase descendente,
tendo participado das duas primeiras eleições após 1945.
Tendo, de início, eleito dois Senadores, o Dr. Vesparsiano Barbosa Martins e o eminente jurista João Villasbôas, no entanto perdera duas outras eleições. Nós apelamos a Fernando Corrêa da Costa, que tinha um largo
círculo de amizades, sobretudo com seu colega Vesparsiano Martins, para que viesse enriquecer com a sua personalidade e o seu prestígio as fileiras do nosso partido.
Ele, primeiro, quis um candidato de conciliação à Prefeitura de CahljJO Grande; ju-stamente frisava para que não
se visse obrigado a entrar na política. O ilustre Governador do PSD daquela época negou-se ao acordo, Fernando Corrêa foi nosso candidato a Prefeito de Campo
Grande e foi eleito.
Fazendo uma administração realmente proveitosa à
frente da então maior _cidade do Estado, ele se credenciou como·ca.ndidato a Governador, pela União Democrática Nacional, enfrentando nas ruas um nome ilustre,
o de Filinto MiJller em 1950, e saindo vencedor por uma
estreita margem de votos, como, aliâs, só ía aconteCer eni
Mato Grosso nas disputas eleitorais. Havia na época
uma aliança quase permanente elltre o PSD e o PTB, que
então crescia alentadamente no meu Estado. Foi a época
da candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da República. E lâ em Mato Grosso, como em todos os demais
Estados, os candidatos estaduais disputavam o apoio
prestigioso, e quase sempre decisivo, de Getúlio Vargas à
governança estadual.
Getúlio já se havia manifestado no sentido de apoiar
Fernando Corrêa da Costa, porque o seu pai, o Senador
Pedro Celestino Corrêa da Costa, fora, se não me engano, o único Se-midor âa República a aPoiar a Aliança Liberal e a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência.
_No ~ntanto, tantos foram os apelos formulados a Ge-túlio Vargas, que ele, num manifesto aos seus correligioná!{os· -cte Mat_o Grosso, decidiu que deixava queStão
aberta a dlsj:luta entre os dois candidatos ao Governo do
Estado. E com isso Fernando Corrêa da Costa venceu
Filinto MUller naquela primeira eleição, como disse, por
uma margem de votos que mal chegou a quatro mil.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOS€ FRAGELLI no_bre Senador Aloysio Chaves.

Com muito praz~r,

O Sr. Aloysio Chaves- Nobri Senador José Fragelli,
á ineu conhecimento do eminente brasileiro Dr. Fernando Corrêa da Costa é muito limitado. Em uma ou duas
oportunidades, tive o ensejo de com ele palestrar rapidamente. Mas acompanhei a sua vida pública. Porque o
Dr. Fernando Corrêa da Costa foi uffi ilustre filho de
Mato Grosso _que Se projetoU ein todo o cenãrio político
nacional, adquiriu um grande prestrg-io;-peJas suas virtudes de homeln público, pela maneira como governou seu
Estado, pela forma como se conduziu no Senado daRe-
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pública. Este ano, há, também, a coincidência de que comemora seu octogésimo ãniversãrio o nOssO -nobre core-

ga Senador Dinarte Mariz, a quem o Rio Grande do
Norte merecidamente tributa excepcional homenagem,
porque não só é filho ilustre daquele Estado, que honrou
e honra em todos os cargos que tem exercido, corno também é um brasileirO com grandes e extraoidinái"íos serviços prestados à Pátria. No mesmo nível se coloca o
eminente conterrâneo de V. Ex•, o Dr, Fernando Corrêa
da Costa, e, por este motivo, em nome do PDS, o nome
da Maioria, eu me associo ao_ registro que V. Ex• faz e
manifesto o nosso alto_ apreço, admiração e respeito por

tão ilustre patriota e brasileiro.
O SR. JOSE FRAGELLI- Muito obrigado pela manifestação de V. Ex•, a qual nós, de Mato Grosso do Sul,
recebemos com carinho, sabendo que V. Ex• sempre maR
nifesta, com essa espontaneidade~ com essa sinceridade
que lhe são muito próprias, o seu-modo de sentir e o seu
modo_ de pensar.
Infringindo o Regimento Interno, há poucos dias,
quando aqui prestava a sua homenagem a essa figura,
para mim querida, que é o Senador Dinarte Mariz, eu infrin,&i -o Rii:gimento_ ao_ apartear o Senador Lourival Bap:
tis ta, também prestando a minha homenagem a esse emiR
nente homem público brasileiro.
Disse Goethe que a energia do espífito e do corpo era
indispensável para fazer alguma coisa de bom em toda
carreira prática. Eu posso afirmar de Fernando Corrêa
da Costa que justamente as suas energias espirituais e as
energias do seu corpo sadio muito lhe valeram naquele
primeiro grande embate eleitoral para chegar à governança do seu Estado. Ele percorreu todo o Mato GrosSo,
voando nos teco-tecos, que, então, eram o único meio de
comunicação entre as im_ensas distâncias que separavam
o centro dos extremos do meu Estado.
Recordo-me muito hem das suas viagens no avião de
Laudelino Flores Barcelos, um valoroso gaúcho que,
vindo lá do Sul, emprestou sempre, com ãbsoluta
isenção de interesses, o seu apoio às atividades políticas
no Estado do Mato Gross_o rlo Sul, com aquele espírito
combativo do gaúcb.o,_so_bretudo daqueles_ que formavam ao lado de Raul Pilla com o_seujdealismo_.__Não posso deixar de recordar, neste instante, a ITgura-de Laudelino Barcelos, que tanto contribuiu para essa primeira vitória eleitoral de Fernando Corrêa da CoSta. Laudelino
Barcelos, um menino, sapateiro que, depois pondo-se em
negócios de gado, amealhou uma apreciável fortuna. Porém, mais do que a fortuna material, lhe sobressaiam a
riqueza do espirita e a grandeza de caráter. Com companheiros como esse é que Fernando Corrêa da Costa _caR
meçou a escalar, no seu Estado, a carreira política que o
levou tão alto. No Governo do Estado, as linhas marR
cantes da sua administração foram,- justamet1te, o
equilíbrio, a bondade, o trabalho incansável. Porque
muitos pensam que~ para chegar a um Governo de EStado e à Presidência da República basta olhar, assistir e dirigir, esquecendo-se de se_empenhar a fundo no trabalho
de realmente administrar e governar.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JOS:t FRAGELLI- Um minuto, põi'-taVor.
Fernando foi desses que se empenharam. Como médico que fora, competente e humano, adquiriu aquele
grande prestígio que lhe permitira vencer as duas primeiras eleições. Esse mesmo empenho, esse mesmo amor ao
trabalho, esse mesmo sentido de resp•nsabilidade profissional, ele levou para o Governo de Mato Grosso: Com muito prazer, -oUÇOO eminente -senaaorHetvta-io
Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador Jos.€: FraR
gelli, quando aqui cheguei, em 1971, encontrei o Senador
Fernando COrrêa da ·costa. Na sessão de hoje, falando
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.em nome dos seus liderados, já ouvimos a manifestação
do Senador Aloy~io Chaves. Na vida pública, existe uni
quid que é indelegável, que é o_do preito de consideração,
de respeito e de amizade que todos nós, do começo da
década, aprendemos a tributar àquela figura marcante e
excepcional, de amigo, de colega e de político, que é Fernando Corrêa da Costa. -Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt FRAGELLI -Agradecido a V. Ex',
pelo testemunho sobre essa passagem de Fernando Corrêa da Costa aqui pelo Senado, e o que V. Ex~ disse é a
expressão verdadeira do modo como sempre ele proceR
dep, sªa na sua vida particular, seja como homem público. Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não, ilustre Senador
Luiz Cavalcante. Antes de dar o aparte, quero lembrar
que V. Ex~, quando ainda no exército, trabalhando em
Cuiabá, lá construindO estrã.das naquele extremo norte
do meu Estado, deu a sua grande contribuição para que
as primeiraS verdadeiras rodovias em Mato Grosso fossem c-onstruídas, participando assim como que abrindo
as primeiras folhas das portas que também abriram o
progresso de Mato Grosso do Norte.
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado, eminente
colega, por re.<;saltar o ponto que considero mais alto e o
que me enche de mais saudades da minha vlda militar.
Nos idos de 50, como Capitão da Comissão de Estradas e Rodagens número 5, trabalhava eu na construção
da estrada Cuiabá~Rosário Oeste-Porto Velho, que ainda hoje está em construção, pois ainda não recebeu pavi·
mentaÇão. Foi justamente naquele ano de 50 em que o
Tio de V. Ext, Dr. Fernando Corrêa da Costa, disputou
pe[ã-primeira vez o Governo do Estado de Mato Grosso,
sagrando-se vencedor. Por dois anos, fui testemunha do
governo verdadeiramente imaculado de Fernando Cor~
rêa da Costa.
Nestes tempos em que a corrupção e a inausteridade
porfiam engalvanizar a vida administrativa da Nação,
governos como os de Fernando Corrêa da Costa
tornam-se cada vez mais e mais saudosos:Muíto obrigado a V. Ex• pela oportunidade deste aparte.
O SR. JOSE FRAGELLI - Sou eu quem agradece
esse depoimento assim de quem viu tão de perto o início
da _administração de Fernando Corrêa da Costa em
Mato Grosso. Quanto eu sinto, nobre -Senador, não ter
conhecido V. Ex~ naquela época! Eu já era Deputado Estadual_ e algum tempo depois fui Secretário do Interior
de Justiça do mesmo Governo de Fernando Corrêa da
Costa, e poderíamos nos ter conhecido desde então, e
quanto eu teria ganho!
O Sr. Marcelo Miranda- Permíte V.

Ex~

um aparte?

6 -SR.. JOSE FRAGELLI - Pois rião. Ouço, com
muito prazer, o aparte do meu companheiro Senador
Marcelo Miranda.
O Sr. Marcelo Miranda - Nobre Senador José Fragelli, ouço com atenção as palavras de V. Ex~ a respeito
de Fernando Corrêa da Costa, com propriedãde, com
conhicimento familiar, sobre o trabalho executado por
esse grande homem de Mato Grosso, que é Fernando
Corrêa da Costa, pois V. Ex~ teve, talvez, o privilégio de
ser o seu Secr~tário da Justiça- mais _tarde, pela cai?_acidade, também, e seguindo a trilha de Fernando Corrêa
da Cos~ V. Ex• veio a ser o também Governador de
Mato Grosso. Conheci Fernando Corrêa da Costa quando fui para Mato Grosso, em 1965, quando saía ele do
Governo, do seu segundo mandato. Observei, desde o
início, com Q sangue político que todos temos, o quanto
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era e é querido Fernando Corrêa da Costa: elogiado no
-seu trabalho como Governador; eleogiado, antes, no seu
trabalho profícuo como médico humanitário, na cidade
de Campo Grande; e elogiado, depois, como fazendeiro,
pelo trabalho que faz até hoje. Quando vejo, agora, Fernando Corrêa da Costa percorrendo as ruas da nossa capital, já alquebrado, às vezes fico a pensar quanta história tem dentro daquele corpo, daquela cabeça, quanta
história do nosso querido Estado de Mato Grosso, que
veio a ser dividido, criando o nosso querido Mato Grosso do Sul e o então Mato Grosso, ambos ricos, ambos
progressístas. Muito do que têm do seu programa, do
seu desenvolvimento, devemos todos a gestão profícua
de homem púbfico trabalhador, de homem público competente e, acima de tudo, austero, sério no seu trabalho;
a Fernando Corrêa. da Costa que fez um trabalho excelente nos dois Governos e a"qui no Senado Federal.
O SR. JOSt FRAGELU- Muito obrigado, meu estimado Companheiro de Bancada, Senador Marcelo Miranda, que também, como todos nós, numa província
grande _em extensão, mas, digamos assim, socialmente
pequena, com seu meio social pequeno, conhece tão bem
as pessoas, tanto na vida pública como na vida privada, e
pode dar um depoimento sincero como esse que V. Ex•
acabou de pronunciar.
Queria relembrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
uma contribuição de Fernando Corrêa da Costa que, a
me_u_ver, é de valor nacional. Demosthenes Martins, um
pernambucano que tem prestado a Mato Grosso e a
Mato Grosso do Sul os mais relevante~ serviços em postos de responsabilidade pública, nas suas memórias, "A
poeira da jornada'', lemra a passagem da criação da Comissão da Bacia Paraná-Uruguai, cuja idéia foi dada ao
então saudoso Governador de São Paulo_ Lucas Nogueira Garcez pelo Dr. Fernando Corréa da Costa_. quando
Governador de Mato Grosso_.
Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fazer
uma rápída leitura:
MATO GROSSO NO COMPLEXO NACIONAL
- A grande extensão territorial do Brasil foi o fator
de retadar-se o reconhecimento, por parte dos seus
governantes, do extraordinãrio potencial de que é
depOs1fário Mato Grosso, quer sob o aspecto geoeconômico, quer sob o aspecto geopolítico. Área desmesurada, que vai do Paraná ao Amazonas, apresenta ã maior variedade de composição telúrica,
edáfica e climatérica, propiciando as mais diversificadas operações econômiCas na infra-esfrutura de
sua economia agropastoril.
Um antagonismo gritante se apresenta entre as
vastas florestas da região amazónica, no Norte, e as
desatadas campinas da Vacaria, no amplo araxá da
serra de Maracaju, no Sul, onde se apascentam alguns milhões de bovinos. E uma região, hOje dividi-da em dois Estados onde se positiva a eterna coexistência dos contrastes.
Lindeira, em alongada quilometragem, do Paraguai e da BoHvia, e área de contato terrestre com a
Amazônia, onde nos defrontamos com diversos países, o grande Mato Grosso é o maiQf_elo da inte-gração do Brasil com as demais nações sul americanas, Do desconhi!Cimento dessa situação---, de que o
Barão de Melgaço, quando Presidente da então
Província (ll-2-)85lfi9-4Rl857), alertou o chefe do
gabinete imperial - resultou a invasão do território
pátrio pelos paraguaios de Solano Lopez. Houvesse
sido convenientemente preparada a defesa de
Coimbra, como ele indicara, (e para isso deslocando
a sede do seu governo, de 12 de fevereiro de l855_a
19 de outubro de 1856) Vicente Barrios não teria to~
mado Corumbá em 3 de janeiro de 1865.
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Esse menosprezo do Brasil independente
contrasta-se com a conduta dos capitães generais,
governantes no tempo da Colônia,

-que

Economia, e o de Santa Catarina, pelo Dr. João José de Souza Cabral, Secretârio da Justiça.

crigirâm

Instalando os trabalhos da conferênciã, sãHentou

Mato Grosso em baluarte de sua defesa pãtria, dan,
do ao Brasil todo o Oeste que hoje põssi.J.ímos.0 Brasil é hoje assim vasto e conlpacto- porque
nossos ancestrais ignoraram a linha de Tordesilhas e
os subseqiientcs tratados de Madrid (13-1-1750), de
E1 Pardo ( 12-2- t761) eSanlo lde1fonso_(1 •-1 0-1777),
e lutaram pela fixação da divisória entre as duas Colónias - a· de Portugal e a de Espanha - não por
montanhas e rios, mas: por traçados que atingissem
o limite de sua penetraçãO, respaldados r.ó "utipossidetis".
A despeito de tudo isso, pelo menos atê a Revolução de 31 de Março-de 1964, Mato Grosso continuou marginalizado, sem o amparo-de programas
específicos.
Revoltando-se contra a diScriminaÇão, ein 1950 o
Deputado mato-grossense Carlos Vandoni de Bilrros,louvando-se no exemplo da Lei n9 541, de 15 de
dezembro de 1948, que criou a Comissão do Vale do
São Francisco, apresentou um projeto instituindo a
COmisSão do Vale do Paranâ, para cujo funcionamento s_eria consignada, no oiçamento anual da
União, a verba de cem milhões de cruzeiros, durante
o período de 20 anos. O projeto indicava as HnhaS
do plano de desenvolvimento da região, portadora
de um riquíssimo potencial. E datribuna da Câmara, na sessão de 21 de março de 1950, Vandonijustificou brilhantemente o projeto, que era subScrito
pelos· demais deputados de Mato Grosso e vârios
deputados de São Paulo, -Paranâ, Minas Gerais eGoiás. A Câmara, porém,--rião acOlheu o projetõ,
relegando-o à quietude dos arquivos-ou, como se diz
em linguagem burocrática, engavetando-o. Faltoulhe o respaldo do governo e o interesse real de uma
bancada grande e prestigiosa.
Ã vista dessa atitude do Legislativo, o Gó"Veina-=
dor Fernando Corrêa da Costa, depois de trocar impressões comigo e de ouvir o agrimensor Casethiéo
Brodziak Filho que conhecia detalhadamente a região da Ba.cia -do Paraná. resolveu dirigir Uma carta
ao Governador de São Paulo, Dr. Lucas Nogueira
Garcez, em 17 de junho de 1951.
Nessa carta sugeria ele que "estando em vias de
execução e apficação o PONTO IV de TRUMAN
na América do Sul e merecend_o_eSpecial iltenção da
Comissão Brasil-Estados UiüdOs a Bacia do Paranã, convocasse ele uma reunião dos--governadores
dessa área. a fim de acertirem os seus pontos de vista em face de tão magno problema".
Nessa carta, de que foi portador Brodziák Filho,
também, na mesma credencfã.do como íritérprCte do
pensamento do governo- de Mato Grosso, pelo conhecimento que tinha de suas peculiaridades, esclareceu o seu signatârio que ele pessoalmente possuía
outras informações, cujo conteúdo transmitiria de
viva voz.

Garcez que a "idéi3. desta confefêitcta ilasceu de
uma sugestão do eminente governador de Mato
Grosso, Dr, Fernando Corrêa da Costa; administrador arguto, que sentiu em sua verdadeira grandeza o
que a potencialidade cconômica da Bacia do Paraná
-poderia fazer pC!os interesses económicos de seis EstadOs braSi!CiroS: Minas Geiais, Parallá, Santa Catarina;-Mato -Grosso, Doiâs e São Paulo". E enfatizou que os territórios desses Estados constituem
uma das área-s inãis ricas do nosso País, "bastari.do
considerar-se o estupendo espetáculo que já apresentam o Norte do Paraná e o Oeste de São Paulo,
amostras vivas de fertilidade das tei-r~s desta privilegiada região geoeconômica",
Dessa conferência de governadores resultou a
criação da COmissão Interestadual da Bacia--do Pa_.
raná.

Acolhida com entusiasmo a sugestão do Governador de Mato Grosso, Garcei cOnvocou os governadores Pedro Ludovico Teixeira, de Goiás, Juscelino Kubitschck, de Minas Gerais, Bento Munhoz da
Rocha, do Paraná, Irineu Bornhausen, de Santa Catarina, e Fernando Corrêa da Costa, de Mato Grosso para se reunirem com ele, em São Paulo, de 6 a 8
de setembro de 1951, "com o objetivo de eSquematizarem as soluções dos problemas de interesse comum, compreendidos na Bacia do Paranâ".
No dia 7 di:: setembro, no Palácio dos Campos
Elíseos, na capital paulista, reunirairi~Se (iS Cõnvoca-=dos em conferência, send_o _que o Governador de
Minas Gerais fo"í representado pelo Dr. João Pinheiro Filho, Presidente do Conselho Nacional de
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que a iniciativa tinha sido do Governador de Mato
Grosso Fernando Corrêa da Costa.
Sr. Presidente, já vou para o fim do meu discurso. Ressalto apenas esses fatos mais relevantes .da carreira política de Fernando Corrêa da Costa.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOSE FRAGELLI- Pois não com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador José Fragelli, tive a felicid'ãde de encontrar nesta Casa Fernando
Co:rréa da Costa, Cujos 80 anos V. Ex' celebra neste instante. Foi com imenso pesar que vi uma interpretação
absolutamente rigorosa do texto legal impedir que Fernando Corrêa da Costa continuasse representante do
Mato Grosso nesta Casa. Realmente o seu parentesco
era tão longínquo que não poderia impedir um homem
que havia sido duas vezes o Governador de seu EStado,
duas vezes Senador, continuasse integrando esta Casa,
V. Ex' faz muito bem em recordar a presença, na vida
pública brasileira, desse eminente homem público que
tanto honrou Mato Grosso__ e continua honrando o Brasil.

E neste ponto há uma passagem interessante:
Levado esse fato ao conhecimento do Presidente
Getúlio Vargas pelo Governador Garcez. "desconfiou" aquele que se tratasse de uma aglutinação de
elenwntos_ "liderados" pelo prestígio de São Paulo e
do seu eminente governador com propósitos políticos, visando a sua futura sucessão. E nesse sentido
obs_ervou então:
-Gostaria ~e que me explicasse,_ governador,
__" _porque foi excfuídÕ dessa conferênCia o .çneu -Rio
Grande. A vinculação gaúcha com esses Estados é
manifesta!
- Presidente, retrucou Garcez, o Rio Grande do
Sul não estâ na Bacia do Paraná e sim na do U ruguai. Se deseja, porém, que ele compartilhe do órgão criado, ê só me autorizar. A Bacia do Paraná se
estenderâ também à do Uruguai e prazerosatp.ente
rare-m<iS a modificação na sua compoSição,
incluindo-se o Rio Grande do Sul.
Assim ajustados, na Primeira reunião dos integrantes da Comissão de Estudos dos Problemas
Econômicos da Região do Paranâ, realizada em 6
de n1aio de 1952, effi São Paulo, foi aprovado oRegimento Interno da Comissão, passaiido ela a
designar-se ''Comissão Interestadual da Bacia
Paranâ-Uruguai- CIBPU".
Nessa manifestação de Geti.í:Jio Vargas vemos o atilado político que sempre foi, e, ao nl.esffio -teri:Jpõ, o seu
amor pela terra natal, querendo que o Rio Grande do
Sul também participasse dos beneficias que eram esperados, e que realmente se concretizaram, da criação da Comissão fiitercistadual da Bacia do Paraná-Uruguai C!BPU.
Trago Sr. Presidente, Srs. Senadores, este fato ao conhecimento da Casa, para demonstrar cofio o Dr. Fernando Corrêa da Costa não tratava apenas dos problemas-dO-Seu Estado~ -c-oinõ- taritbém proCurava lanÇar a
sua visãO das coisas naCionais -nesse plano mais elevado
da polítíCa brasileira.
Esta foi Uma contiibuição do maior relevo dada por
- Fernando Corréa da-Costa: ao Brasil - a idéia suge'stão
ifiicial da criaçãO da CIBPU.
Dahi_iSCer.iim du~s grandes obras- Jupiá e Urubupungã. Os dovernadores Lucas Garcez; Adhemãr de
Barros, Carvalho Pinto, todos governadores de São Paulo, uma vez tomada a iniciativa da construção de Jupiã e
de Urubupungá, não mediram esforços para a sua concretização, eUrubi.LPungã foi inaugurada no Governo de
Laudo Na te!. Recordo-me muito bem que, neSsa oportunidade, ali se encontrando o Presidente Médici, no seu
cllscurso o ex-Governador Lucas Garcez ainda lembrava
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o sR. JoSE FRA<i"ELLI- Agradeço, sobremaneira,
a intervenção de V. Ex•, que, aliâs, vai justificar precisamente o que pretendo acrescentar, terminando meu pronunciamento.
Era eu Governado_r de Mato Grosso, sobrinho, por
-ariilidade_, de Fernando- Corrêa da Costa. Surgiu, então,
essa inconlpatibilidade conStitucionai; por ser ele novamente candidato ao Senado. Insisti, por Várias vezes com
Fernando Corrêa da Costa para que eu deixasse o Governo com seis meses de antecedência, a fim de que ele
pudesse ser candidato ao Senado da República. Deixaria
eu no Governo, substituindo-me, eminente matogrossense, o Dr. José Monteiro Figueiredo, hoje, se não
me engano, Presidente do PDS em Mato_ Grosso. Então
Podia, em suas mãos, com fada a tranqUilidade, deixar a
administração daquele Estado. Mas toda vez que eu inslstia cOm Fernando Corrêa da Costa, ele só me dizia isto: "O que você estâ procurando é apenas que eu não termine o meu mandato de Senador, porQue se você renunciar ao Governo de Mato Grosso, lá em Cuiabá pela manhã, eu renuncio o meu mandato de Senador à tarde".
Isto mostra a grandeza de alma de Fernando Corrêa da
Costa, São raros aqueles que têm esse desprendimento e
essa finneza nas suas decisões.
Cheguei -a fatal- no cissiifli:õ com o então Presidente
Geisel, mostrãndo que a candidatura de Fernando Corrêa da Cosiã-era uma garantia de vitória para o nosso
partido. Até-issO eu cheguei a fazer, pretendendo que o
Presidente demovesse Fernando Corrê~ da Costa da sua
atitude em não aceitar a minha renúncia do Governo
para que ele pudesse ser candidato ao Senado.
O Sr. Nelson Carneiro _aparteá-lo nesse ponto?

V. Ex•, me pen:nite ainda

O SR. JOS:t FRAGELLI -

Pois não:

O Sr. Nelson Carpeiro - Eu compreenderia que essa
incompatibilidade existia se Fernando Corrêa da Costa
tivesse iniciado -a sua carreira_ política q_uando V. Ex' er~
O Governador do Estado. Mas ele já vinha de man4atos
sucessivos, _e apenas renovav:a _esse mandato, COJ_ll o
apoiÕ do povo mato-grossense. A interpreta'ção dada a
esse dispositivo foi sobremodo rigorosa e injusta com os
que fazem da vida pública uma carreira.
O SR. JOSE FRAGELLJ- Muito obrigado a V. Ex'.
Eu acho que a sua interpretação seria, na oportunidade,
a correta. Mas essa era a maneira de proceder de Fernando Corrêa da Costa. Quando Governador. ele me· cha-
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mau um dia e disse:~·-- é, os-amigos de Campo Grande
aqui para impor a minha candidatura ao Senado.
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O SR. ITAMAR FRANCO -

Agradeço a V, Ex•

vi~ram

Que é qtie você acha?" Eu disse a ele: .. _a minha opinião é de que um Governador deve ficar no seu cargo até

o último dia". E ele disse: .._Essa é a minha maneira de
pensar. Não serei candidato". E as duas vezes que Fernando_ Corrêa da Costa veiO para o Senado foi por
eleições em opoSiçãO funto ao Governo da República
quanto ao Governo da· seu Estado.
De sorte que a interpretação de V. Ex' eu acho que
não é só rigorosarriente exata como cristalina. A um homem que por duas vezes fora eleito Senador pela oPosição, pouco importava que um· seu sobrinho por aflni:
dade estivesse num GovernO de Estado para que ele disputasse uma eleição com aquela honestidade e com
aquela disPosição democrática de ganhar ou perder, que
ele sempre teve, quando enfrentou duas eleições em oposição ao GoVernO do seu Estado e ao Gov_erno_da_República.
Napoleão dizía, e ele sabia o que- dizia: ..-Podemos
deter-nos quando subimos, nunca quando descemos".
São palavras apropriadas para eu terminar es_ta pequena
fala sobre Fernando Corrêa da Costa. Ele estava aínda
na fase ascendente de sua carreira. Seria fácil continuar a
subir, mas um impedimento e um motivo para ele mais
de ordem moral do que constitucional, que era a presença do sobrinho num ROsto de Governo -do -seU Estado,
foi para ele o suficiente, a fim dt! que tomasse a decisão,

difícil para um homem público, de não continuar a subir.
Ele não subiu na carreira política, mas subiu muito mais
no conceito de seus concidadãos de Mato Grosso e dos
seus patrícios da terra brasileira.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
uma reclamação~ Sem revisão do orador.)- Hoje, Sr.
Presidente, na Corilissão de Relações ExterioreS, tOmando conhecimento de que o Sena:dor João Calmon havia
proposto uma ComissãO Especial para o exame, particUlar, da situação económica do Brasil com a Polônia, interpelei respeitosamente o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores sobre o andamento _do processo naquela Comissão, já qUe o Regrmcnto declara que "Caberá à Comissão permanente, através de um relator por ela
nomeado em plenário dar o seu parecer",
Fui informado pelo Presidente da Comissão, o ilustre
Senador Luiz Viana, de que tal oficio não havia chegado
à Comissão de Relações Exteriores, razão pda qual indago a V. Ex•: qual o andamento que a Mesa Diretora,
neste momento, fez cm relação a essa proposta do Senador João Calmon?
O SR._ PRESID~NTE (Moacyr Dalla) --O Je.querimento do nobre SenaCI.or João Calmon, n9 746/33, foi
apresentado nil sessão ordinária- de 17 do corrente, tendo
sido, após a leitura, despachado, nos termos regimentais,
à COmissão de Relações Exteriores.
Nos termos do art. 279, II, e, do Regimento Interno,
deverá ser incluído oportunamente na Ordem do Dia,
quando receberá parecer oral da comissão a que fordistribufdo, para deliberação do Plenário.
O SR. ITAMAR FRANCO- A informação que tive•
hoje é que ele não havia chega-ao- à comissão. Deve estai
a caminho, em trânsito.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência vai diligenciar pãra resolver o problema, face às últimas ponderações de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pronuncia o ·seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há 29 ariOS morria no Rio de Janeiro, em condições
trágicá.s, o Presidente Getúlio Vargas, o maior estadista
que a República brasileira teve, vítima de pressões, de
toda uma càmpãnha desencadeada pelas mesmas forças
. poUticas, pelos mesmos interesses que aí estão até hoje,
29 anos depois, a asfixiar a economia na·cional, a oprimir
o povo brasileiro, a impor, ainda uma vez, por novas formas;-·as seus interesseS, que cõntr~ftiam tão profundamente os interesses reais, concretos e legítimos do povo
brasileiro.
Vargas, como todos sabem, foi o criador do Trabalhismo, esta" corrente de pensamento que ocupoU toda uma
imensa vertente do quadro político nacional, e que foi
definido por ele mesmo, desde o seu nascimento, como
sendo o caminho brasileiro para o Socialismo democrático.
Assim, Sr. Presidente, acho que poderia prestar uma
homenagem à memória de Vargas dando notícia à Casa
do que foi a reunião realizada nos dias 19,20 e 21 do correrite, no Rio :ae Jandi:'o, do Comitê Latino-americano
da lnternacional Socialista,

b Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte?
O SR.. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer.
O Sr. Albe1to Silva -Eu estava a pensar aqui como
os meus companheiros que V. Ex• é a pessoa mais indicada para relembrar os 29 anos do desaparecimento do
grande estadista brasileiro, que foi Getúlio Vargas. Quero associar-me à palavra de V. Ex• dizendo que a minha
geração ficou muito perto do Presidente Vargas. Nós estudantes de Engenharia, daquela época, acompanhamos
todas aquelas decisõeS dele, que transformaram este País
em um país realmente industrializado. Desde a Campa~
nhla Siderürgica Nacional, quando eu, engenheiro da
-Central do Brasil, fui encarregado, com meus companheiros, de fazer toda a parte cletrificada do pátio da
Comparihia; PETROBRÃS, Vale do Rio Doce, a própria Hidrelétrica do São Francisco, tudO-iss-o-calou fundo, na éi}oca, quando nós, jovens engenheiros, vimos
este País sair da estagnação e partir para o desenvolvimento industrial. Creio que V. Ex• vai, naturalmente,
com o brilho que lhe é peculiar, dizer do que se decidiu
nessa comissão a que V. Ex' acaba de se referir, e o fará
muito bem, mas eu gostaria de trazer o testemunho da
juventude da minha época, que considerou o grande Presidente como realmente um expoente do desenvolvimento do País, um verdadeiro estadista. Parabéns a V, Ex•,
pela lembrança.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o
aparte de V. Ex• que se junta à homenagem que presto
aqui, uma homenagem simples, porém, reflete aquele desejo de que esta data se perpetue sempre na mcmór'ia do
povo brasileiro como sendo um dia em que esta Nação
-- foi afiontada. Foi afrontada porque o homem que teve a
visão do seu desenvolvimento, do desenvolvimento autônomo deste País, como V. Ex• disse, tomOu todas essas
inicíãtivas que ainda hoje, são objeto de_toda _estacampanha orquestrada que se vê por aí, esse homem foi levado ao_ suicídio, para evitar a humilhação de uma deposição e deixar com sua carta-testamento, esse documento
político mais importante também da história dos últimos
tempos, deixar ao povo o seu grande legado, isto é, o legado da ideologia trabalhista, da ideologia do socialismo
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democrático, como ele mesmo a definia desde a sua
criação.
Nobre Senador, recordo-me, também eu. dos meus
sentimentos. Vejo na minha memória, como se estivesse
a mim mesmo vendo concretamente aqui a frente, as horas que passei, naquela madrugada, na fila dos que queriam ver, pela última vez, o corpo de Getúlio Vargas, no
Palácio do Catete. Eu, jovem, muíto jovem, naquela fila,
ao lado d~ tantos outros brasileiros que choravam a
morte de Vargas, a pensar do que seria este Pais, quando
desaparecia, de forma tão trágíca, o ma"ior de seus estadistas, o maior de se_us líderes políticos .
Assim é que eu recebo o aparte de V. Ex• _com muita
honra, acrescentando as minhas palavras o depoimento
valioso de V. Ex•
Sr. Presidente, como cu disse, das tantas coisas que
têm sido ressaltadas na figura de_Getúlio Vargas, agora,
decorridos quase 30 anos, aparece, com maior nitidez,
- aquela particularidade do seu pensamento que até então
nunca tinha sido muito ressaltada, isto ê, a sua visão de
que a solução para este País estava no Socialismo democrático e que o Trabalhismo, o Partido Trabalhista Brasileiro, criado por ele, era um instrumento de encaminhamento da política brasileira, do quadro polítíco brasileiro, para que se chegasse a um Partido, a uma ideologia, um movimento político, caractcrizadamcnte, com
riitfdez, socialista, e socialista democrático.
Assim é que julguei que seria uma forma de homenag~ Vargas dar a notlcia do Congresso Internacional
Socialista, realizado no Rio de Janeiro, algo inédito também na Históna deste País. E a primeira vez que se realiza, no Brasil, uma reunião internacional de Partidos
políticos do Mundo inteiro, e de Partidos socialistas,
para debater as questões mais importantes que dizem
respeito ao presente e ao futuro da América Latina e,
particularmente, do Brasil como pa[s de maior dimensão
e de maior presença neste _continente.
Discutiram-se, Sr. Presidente, durante os três dias, e
profundamente, detalhadamente, todos os problemas de
natureza política e de natureza econômica deste conti~
nente. E, ao final desse debate, elaborou-se, com o consenso unânime de todos 4ue ali estavam, representando
Partidos da América Latina e da Europa, principalmente, mas representando uma entidade que hoje se expande
por todo o Mundo, por todos os continentes do Mundo,
elaborou-se uma declaração, uma carta- a Declaração
do Rio de Janeiro - que peço constar do meu pronunciamento na íntegra:

DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Reunido na cidade do Rio de~aneiro, neste Estado sob a administração democrática do companheiro Governador Leonel Brizola, o Comitê da IS para
a ~érica Latina e o Cilribe analisou a grave situação em que vive o ·continente, principalmente as
regiõ_es_em guerra e sob intervenção, o qual ao mesmo tempo ·se encontra no caminho de importantes
transformações democrâtit:as.
O iriexorável proceSso de desgaste e debilitamento das ditaduras de diversas origens c o ininterrupto
foria1ecimento da luta pela democracia, tornam
mais próximas as aspirãções de progresso, paz e liberdã.de no contiD.ente latino-americano.
-o BTasH exerce, no Cone sul, um papel previlegiado. Realiza-se ac:iui um processo de abertura que, es~
perarnos, se desenvolva dia.a-dia no rumo de uma
efetiva ordem democrática. Desejamos que esse processo ~e consolide através de eleições gerais e diretas
e que culmine numa Assembléia Constituinte. A
medida que o Brasil se democratize, irradiará uma
influência que será deciSiVã. na solução dos problemas dos povos irmãos, o·povo chileno enfrenta, em
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vigorosas tomadas de protesto e sacrifício, a mais
cruenta e odiosa ditadura do continente. Na Argentina, a luta de seu povo e o fracassO- do reginle- militar, impôS 6 atual processo eleitoral. à Bolívia heróica vê triunfar seus sucessivos esforços Pela democracia; e o Uruguai, aprofunda e intensifica a sua ofensiva pela liberdade, debilitando o poder autoritário.
Na América Central colocam-se desafios dramáticos. A revolução nicaragUense, vê-se ameaçada
por uma intolerável invasão abertamente dirigida
pelo governo republicano de Ronald Reagan. Rechaçada a tentativa de invasão dos mercenários somozistas, provenientes do território hondurenho, a
armada norte-americana, -responsável por tantas intervenções no Caribe, volta a usar ef,tas águas como
campo de manobras que de fato significam um bloqueio e uma efetiva ameaça de invasão da Nicarágua.
Mais grave ainda, utilizam-se com as mesmas intenções as bases militares norte--americanas no Panamá, violando o Tratado Torrijo-Carter e pondO
em perigo a soberania do Panamá.
O Comitê para a América Latina da IS, tomou
conhecimento com satisfaÇão das pr-opostas do governo nicaraguense com o objetivo de alcançar a
paz na regiã_o.
A diplomacia latino-americanoa, pela primeira
vez na história, liberta-se do marco pan-americano
da OEA. Através da iniciativa àe Contadora, reúne
México, Venezuela, Panamá e Colômbia com o
apoio de 17 países latino-americanos - entre os
quais o Brasil dos países europeus, da Internacional
Socialistas e dr! inúmeras outras forças políticas sociais, para opor-se à intervenção na AmériCa Cen~
trai, de qualquer natureza e origem, e defender O direito de sobrevivência e autodeterminação do povo
nicaraguense. A iniciativa de Contadora deve
estender-se à situação de El Salvador, onde se pratica o genocídio aberto contra populações civis desarmadas sob o pretexto de combater a oposição da
FDR-FMLN, que vem demandando sucessivamente entendimentos de paz, apoiados pela Internacional Socialista. Na pequena ilha de Granada assisti- mos a pressão contra o seu GOverno pelas mesmas
forças conservadoras. O último golpe militar ocorrido na Guatemala não muda a situação ditatorial e
repressiva que ali prevalece desde 1954; motivo pelo
qual apoiamos as forças que estão lutando por um
verdadeiro processo democrático nesse país. Vemos
com desalento que, no Haiti e no Paraguai, velhos
regimes ditatoriais se sustentam com o respaldo econômico e político exterilos. E reiteramos o noSso
apoio ao direito à auto-determinação de Porto Rico, e, em conseqüência, à sua descolonização. Reafirmamos, por igual, nossa preocupação com as
ações repressivas dirigidas contra líderes sindicais e
representantes políticos na Guiana. Insistimos, do
mesmo modo, nas apreensões expressas no Congresso de Albufera sobre a situação dos direitos humanos no Suriname, assim como, repelimos qual..:
quer tentativa de interferências nos problemas internos deste país. Em face dessas situações e das condenáveis tentativas de transformar ..Caribbean Basin
lnitiative" num instrumeilto político, é imperiõSo
converter esta região num e-s-p-ã-ç-o-de paz, independência e desenvolvimento econômico.
Por maiores que sejam as dificuldades internas
para a implantação da democrac.ia na região, os fatos demonstram que as pressões e intervenções extemas da caráter imperialista são os sustentáculos
das oligarquias locais, dos interesseS nacíoriais e daS
consequentes formas de governos ditatoriais. As
corporações multinacio-riãís--inostram-se cada vez
mais ávidas de lucros que remetem a seus países de

origem, descápitalizando a região. Ao mesmo "tempó-;- são incapazes de gerar empregos suficientes para absorver o crescimento da populaçã"o, na medida
em -que adotam tecnologias sofisticadas e orientam
o consumo para os produtos superfluos. Por fim, reforçam as tendências à concentração e ao monopólio e reproduzem as condições de miséria, e de
subdesenvolvimento ao lado do luxo e mo_dernização irracional, e fermentam sistemas de governo
excludentes _das massas.
O arman1entismo estimulado pelo complexo
industrial-militar leva ao empobrecimento do Terceiro Mundo e desvia recursos para o avanço tecnológiCo civil, impedindo a reativação das economias
industrializadas e a conquista de um nível satisfatório de desenvolvimento social e _cultural.
Dessa forma, fundem-se num só movimento as
lutas de nossos povos por realizar a soberania naciorial, o desenvolvimento, aju_stiça social e a democtacla. As realidades demonstram que o capitalismo
depend_ente, excludente e_margin~liz~dor, é a única
forma de sociedade que resulta da "modernização"
neo-capitalista. Somente o socialismo democrático
poderá garantir um caminho de desenvolvimento
independente, justiça soCial e democracia a nossos
paises.
- -Por isso, o socialismo democrático cresce Paulatinamente como alternativa política, social e cultural na América Latina e no Caribe. Na luta contra
~s ditaduras, contra as intervençõ_es estrageiras diretas ou indiretas, contra a mísêria e o atraso, riOsSos
povos caminham cada vez mais para uma plataforma de transformações sociais profund{ls expressas
pelo socialismo como ideal e como movimento_social concreto.
A base social_desse socialismo cresceu no conti~ente com o aumento da industrialização e da Urbanização, onde largas camadas de trabalhadores manuais ou de serviços vê-se postergada e diminuída
nas suas reivindicações salariais devido à sobrevivência, ao seu lado, de vastas massas de miseráveis
- marginalizados do emprego e da vida social e cultural. Nesse sentido, reconhece-se que somente uma
política de pleno emprego, baseada na planificaçãO
racional da formação e utilização de nossos recursos
humanos e naturais, poderá assegurar_ um futuro
digno para os nossos povos.
Além de assegurar alimentação, saúde e habitação, nessa política, a educação livre e gratUita
ocupa um ·papei fuõdamental~ pois São os recUrsoS. humanos qtie consfit1.1em a base de um real desenvolvimento económico. A crise internacional que se
estende por todos os cantos do mundo exacerba essas-constantes da nossa atuação sócio-económica. O
CrisCimeTitO das dívidas externas do Terceiio Mimdo, particularmente da América Latina e o Cãribe e,
especificamente, de seus países mãis ln-dustriáliúi-- dOS; ameaça a viabilidade de qUifquer políticã. de
desenvolvin1ento. As renegociações das dívidas levam a novoS e gigantescos endividamentos e juros
Cadã vez mais escorchantes, que deStinam à especulação dos banqueiros internacionais todas as nossas
divisas obtidas com penosaS lutas para aumentar as
exportações e coriter aS-importações. Vemo-nos as-~S:im----;-rlum gigantescO e acumulativo prOcess·o de-eÍnpobrecímento, "única e exclusivamente justificadO
pelas exigências dos_ banqueiros internacionais, representantes de forças conservadoras, como o FMI,
que; da meSma maneira, representam seus interes-

ses.
Faz-se, pois, absolutamente imprescindível mudar essa situação com a fo-rça e -a cooperaçãO dos
pafses devedores que, apesar de reconhecerem a

dívida, podem ver-se obrigados a suspender o seu
pagamento imediato para renegociar o seu moll.tante, seus prazos e seus juros, com o objetivo de superar a grave crise de seus balanços de pagamento.
Alcançada f:sSã. medid8. de emergência, deve-se
retomar as reivindicações pÕr-uma nova ordem econômica, que- c-rie Um novo marco financeiro, comercial e tecnológico no relacionamento entre os centros de poder mundial e os países periféricos e dependentes. Nesse marco, terá que ocupar posição
especial a regulamentação das empresas transnacionais cuja atuação monopólica, sob a proteção de um
sistema de relações internacíonais a elas propício,
o elemento fundamental para a geração, manutenção e ampliação das desigualdades e injustiças no
intercâmbiº internacional. Estas considerações serão integradas ao trabalho do Comitê de Políticas
Económicas, estabelecido no último C0n8;resso da
IS, realizado em abril deste ano.
Nesse contexto, é auspiciosa a vitória na Europa
de correntes políticas socialistas e socialde:mocratas. Contudo, é preciso assinalar que esses
partidos de base social operâria devem contribuir
para eliminar as visões euro-centristas, que limitam
,os impulsos progressistas que deveriam representar
para os nossos povos.
Não se pode negar a presença crescente da Internacional Socialista na América Latina. Isto é sobretudo verdadeiro no caso da AmériCa Central, onde,
ao lado dos países de Contadora e de outros governos como o brasileiro (este último adotando uma
posição exemplar a favor da paz e da nãointervenção) vêril-se convertendo numa barreira decisiva ao intervencionismo e à aVeritura militarista
suscetível de conduzir~nos ao holocausto nuclear,
Para consolidar esses avanços na direção do -progresso, da democracia e da paz na América Latina,
a IS deve aumentar a coorperação entre suas organizações regionais, e fortalecer os movimentos sindicais, dos seguimentos étnicos dos jovens e das mulheres. Simultaneamente deverá estreitar relações
entre si dos partidos membros e amigos, ampliando
os mecanismos de reunião, de imprensa e de intercâmbio.
-Nesta tarefa, o Comitê Latii:tO-americano continuará e aprofundará a defesa dos direitos humanos
e a criação de uma consciência democrática socialista cada vez mais avançada e enraizada nos nossos
povos e nas nossas instituições.
Sem sociaJismo não haverá democracia e sem democracia não haverá socialismo .
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1983.

e

Sr. Presidente, -inserindo no~ Anais da Casa esta Declaração do Rio de Janeiro que, como eu disse, constitui
um dOcunlento de magna importância na História Política do nosso País e de nosso Continente, creio que presto
a Getúlio Vargas, o maior de nossos estadistas, homenagem à memória neste dia 24 de agosto, que marca 29
anoS de seu--ti-âiiCO -desaparecimento, motivado, como
disse, pela interferência, pela campanha, pelas pressões
das mesmas forças políticas e econômicas que continuam
a oprimir o povo brasileiro.
O Sr. Luiz Cavalcante- V._ Ex' permite um aparte
nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço-o, com
muito prazer, nobre Senador Luiz CaValcante.

O Sr. Luiz Cavalcante - Eminente ·colega, o ponto
mais corl.trovertído, talvez, dos anos de Getúlio Vargas, é
o referente ao Estado Novo, ou, melhor dizendo, o .ep"is6di0-inais controvertido ê a implantação do Estado No-
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vo. Trago à Casa - e jâ pela segunda vez, e agora com
muito inaior propósito, -porque partido também de um
ilustre e recente morto ~ o_ julgamento de Tristão de
Athayde, que disse as seguintes palavras textuais em relação ao Estado Novo implantado por Vargas: __"O Estado Novo errou politicamente, mas acertou socialmente",
Como bem ressaltou V. Ex•, foi no Estado Novo que a
legislação trabalhista chegou à classe obreira do Brasil;
graças a _Getúlio Vargas. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu quem agradeço ao Senador. Agradeço, porque além de V, Ex' valorizar o meu pronunciamento, V, Ex• relembra à nossa
memória e à ilossa consciência um fato que teve uma decisão de Getúlio Vargas, decisão que teve efeitos negativos e efeitos positivos. AsSim sãó os homens. e assim são
os movimentos políticos feitos pelos homens. E nós, trabalhistas e socialistas de hoje, fazemos questão de não
negar a nossa H ist6ria.
Ao relembrar a nossa História,· apontamos erros e
acertos, para que dessa experiência recolhamos o que é
necessário para que não se repitam os- erros e renOvem ·os
acertos. A negativa da nossa História seria, a nosso ju(zo, algo de extremamente ernpobrecedor do movimento
que pretendemos continuar, aquele originário da grande
visão de GetúJio Vargas. Não negar a História significa
reconhecer até mesmo os erros cometidos por Vargas,
para que não os repitamos, para que os nossos seguidores não os repitam e procurem aperias renovar e- aper-feiçoar os acertos. Eu agradeço a intervenção e a
lembrança de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex • um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não,Ouço o
aparte de V. Exf, nobre Senad_or Itamar Franc_o.
O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Roberto Saturnino, não poderia, no momento em que V. Exf relembra a morte trágica de Getúilo Vargas;-aerxar de me
pronunciar também sobre a figura daquele grande estadista pátrio, que marcou, indelevelmente, com sua ação
política a hístórfa deste País.
Particularmente, com relação à minha cidade de Juiz
de Fora, Sua Excelência sempre se mostrou solícito em
atender suas reivindic-açõ-es. cOm obi'aS relevantes para o
seu desenvolvimento. Mas V. Ex• começou o seu discur~
so traçando um paralelo entre pressões que Vargas sofria
sobretudo aquelas pressões de ordem internacional,
como o momento atual que vive o Brasil, em que as
forças dos grandes monopóliOs internacionais, ilS chamadas forças que comandam o mercado livre das grandes potências, tentam esmagar particularmente a nossa
economia. E vale a lembrança de V. Ex• Há momentos
em que nós temos que voltar à nossa Históría,l5uSCa:iOS
seus ensinamentos, buscar, através da meditação, da
análise, do estudo, aquilo que é preciso, hoje, para que
atucmos no Brasil, esse Brasil que caminha rapidamente
para o século XXI. Portanto, Senador Roberto Saturni~
no, aplaudindo as palavras de V. Exf e associando-me às
homenagens que presta ao grande estadista, Presidente
Getúlio Vargas, resta-nos a esperança de que o seu sacrifício possa, depois de 29 &!los, ser ~ntcndido, c que
esta Nação venha a caminhar para o seu estado democrático, para o respeito às leis e, sobretudo, que o povo
brasileiro possa ser senhor dos seus destinos, que era o
grande sonho do Presidente Vargas.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito agradeç<>
a V. Ex:•, Senador Itamar Franco, o seu depoimento, a
sua palavra de apoio a esta homenagem simples, agradeço a V. Ex• que representa o Estado de nossas Federação que, reconhecidamente, tem o povo de maior sabedoria política em nosso País. Minas Gerais sempre "foi o
Estado de uma população amadurecida, sob o ponto de

vista político, que sabe distinguir os momentos em que é
necessário desencadear uma reação pacífica, ordeira, pofirme, para abrir novas perspectivas no desenvolvimento histórico e político do País; Minas que foi aliada
d_o Rio Grande do Sul no grande movírnento de 1930,
_que_ foi aquele que libertou o País da dominação das velhas estruturas rurais oligárquicas que comandavam o
Brasil; e Minas, que há de se juntar a todos os brasileiros
que neste momento se empenham para que a evolução
política e econôritíca do País galgue um outro patamar,
aquele em que superaremos a dominação desses interes- •
ses internacionais e nacionais a eles associados, os quais
impedem a participação, no progresso econômico, social
e cultural do País, das grandes massas marginalizadas de
nossas cidades e de nosso campo. Agradeço a participação de V. Ex•
E encerro, Sr. Presidente, minhas palavras de homenagem à figura de Getúlio Yargas, certo de que seus seguiâoreS, seus_admiradores haverão de dar c_ontinuidade, de
dar seguimento à grande luta daquele que foi o maior de
nossos estadistas, pela implantação do Trabalhismo, do
SocialismO democrático em no~so País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
r~m

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pãlavra ao nobre Senador Pedro Simon para uma breve
comunicação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores-,
Não p(_lderia, como gaúcho, deixar também de tr&zer
minha palavra de homenagem e de respeito à figura do
grande brasileiro que foi Getúlio Vargas.
Solidarizo-me com o pronunciamento do Líder Roberto Saturnino, felicitando S. Ex', ena figura do Govenador Leonel Brizola, realmente o grande evento do
Congresso em que pela primeira vez na História deste
País um partido político teve coragem de trazer do mundo inteiro representações políticas para debater, analisar
e estudar os problemas da Humanidade e os problemas
do nosso País.
Realmente tem razão S. Ex• quanto à importância e
significado histórico do evento. Pela" Declaração do Rio
de Janeiro", que consta dos Anais desta Casa, se eDteride
o alto significado do encontro e a seriedade_das conclu. sões a que chegou aquele memorável encontro.
Hoje é 24 de agosto. Lembro· me, criança ainda, o Rio
Grande do Sul em Pé de guerra, chorando, protestando,
o povo inteiro nas ruas, não querendo acreditar na morte
fatídica daquele que foi o maíor gaúcho de todos os tempos e, indiscutivelmente, o grande vulto deste País. Ge~
túlio Vargas, pelo que ele_ r_epres_entou, pelos seus acertos, pelo que ele lutou, pelas obras que ele deixou a este
País, pelas idéias e peJo conteúdo da sua visão histórica,
pelo que ele fez a favor de transformar este País agr[colaem _um país industrial, pelo que ele fez a favOr dos trabalhadores que, até então, não conheciam_ nenhuma legislação e nenhuma proteção e tiveram, sob sua orientação, exatamente a compreensão para os seus problemas e para o seu sofrimento; Getúlio Vargas que foi para
o poder através de uma Revolução, ele que espoliado tinha sido pelo mecanismo das urnas da _época, Getúlio
Vargas que voltou ao poder pelo voto popular, numa
consagradora vitória que foi o julgament<r feito pelo povo,_do Norte ao Sul, levando-o à Presidência da República, em 1950- foi o mesmo homem: lutando, denunciando as pressões íntcrn"acionais, querendo tornar indeptndente este País, lutando pela consolidação da PETROBRAS, pela criação da ELETROBRAS, lutando
contra os monopólios, contra os avanços do capitalismo
estrangeiro, contra a exploração deste País.
Diz muito --ben1 o Líder Roberto Saturnino quando
afirma que a Carta-Testamento de Getúlio Vargas, pro-
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vavelmente o Documento político" mais importante na
História deste País, talvez fosse o Documento que pudesse ser lido, hoje, neste momento, porque estaria reproduzindo exatamente a hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos
vivendo. Exatamente neste momento, como em 1954, há
29 anos, ele denunciava as forças de opressão, ele denunciava aqueles que eram contrârios a que este País fosse
um país soberano, ele denunciava os lucros internacio~
nais, os juros internacionais, proclamava as necessid-ãdes
da unidade popular, no sentidO de que este País não fosse escravo de: interesses internacionais.
Por isso, a figura do Presidente Vargas é uma figura
que devemos lembrar com amor, com carinho, com respeito, com admiração.
Parece-me que esta altura, quando o tempo passou, e
quando aqueles _que o acusavam, quando aqueles que o
tripudiavam jâ deverão a esta altura ter analisado e feito
u~ raciodnio dos acontecimentos, parece-me que hoje
Vargas é a grande figura histórica deste País, e está a notear o caminho, está a notear o nosso futuro e, principalmente, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de trabalhar.
Numa hora como esta, quando o Governo de certa
forma se submete, ex:atamente, aos interesses de fora, fazendo um acordo com o Fundo Monetário Internacional, rigorosamente contrário aos interesses deste País, é: a
hora ex:atamente de se proclamar a luta, a vida do Presidente Vargas, que morreu levado ao suicidio, para salvar
.a -sua digniQa4e e para não se dobrar àqueles que queriam impor a este País as normas que, infelizmente, cada
dia que passa, mais estão a impor à Nação brasileira,
Em nome do meu Rio Grande do Sul que eu represento, em nome do nosso velho Partido Trabalhista Brasilei:
-ro-, onde eu _tive a honra de nascer para a vida pública, e
posso falar em nome de Liderança do Partido do MovimentO D~mocrátfcO Brasileiro, trago a nossa palavra de
carinho, de afeto,_de lembrança, de saudação à grande figura do Presidente Vargas, há vinte e nove anos levado à
morte,- pelas forças que hoje estão violentando, injus_tiçando este País. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR..PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso para uma
breve comunicação.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma
comunicação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No momentO em que se presta homenagem a um dos
brasileiros mais ilutres nascidos no Rio Gnwde do Sul,
desejo tambêm ine ma!lifestar, como já o fi7 há poucos
dias relatando um projeto que ins.tituia selo ç,.Jmemorativo ao centenário do Presidente Getúlio \'=..cg<iS.
Hoje, com o correr do tempo, :).;diment::H1<U:~ poeira do
embate político, a ftgura de Getúlio Va~gas surge ciicoímada das paixões e dos I o;;Ssentim,;uLOs, p<~.j IH<t•l~ndo 8
figura do político exemplar, a figuJ ado ~iadísl~ preocu·
pado com a soberania e a redenção nacional.
Realmente ele empolgou o Rio Grande üo Sul na Revolução de 30, renovando a fisior.omia política do Pafs.
É v.erdade que, em algum capftulo da História, a figu-ra de Vargas aparece sombreada, como foi (, caso do Estado Novo, mas a sua eleição po<>terior, pda vontade do
povo, a sua conduta pe~~oal de homem honrado e íntegro, preservarão o lugai' que a Histórie lhe destínou.
(Muito bem! Palmas.}

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEt.'ADORES:
Jorge Kalumc- MáLio Mai3 - Eunice MíchilesJosé Sarney- João Lúcio-- Jo1lo Calrrnm- Roberto
Saturnino - Alfredo Campos - Fernando Henrique
Cardoso- Severo Gomes- M<!uro Rorees- Gastão
Milller- Affon<:o Cam~rgo- J;~i'ion Barreto -Carlos
Chiarelli - Pe,dro Simon.
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DlÃ!UO DO CONGRE:iSO NACiONAL (Seção II)

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação

das redações finais dos Projetas de Decreto Legislativo
n"'s 19, de 1981; lO e 14, de 1982.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento ciue vai ser lido pelo Sr. J9-Si!cretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 754, DE 1983
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão a ser oportunamente"-maicada, seja dedicado a comemorar a passagem do 809 (octogésimo) aniversário do ilustre homem público e ~ecano do Senado,
Dinarte Medeiros Mariz.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1983.- Virgílio Távora- Almir Pinto- Aloísio Chaves- Helvídio Nunes
- João Lúcio - Itamar Franco - Humbei'to Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento que vem de ser lido será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia-, nOs termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento--que vai ser lido pC!o S"r.
IY-Secretário.

8) Como se justifiCa que a Polónia obteve ao longo
dOs anos créditos subsidiados no Brasil enquanto as nossas iinportações eram pagas à vista?
- 9) QUal o total dos pagamentos feitos por entidades
monetárias oficiais à. firmaComexport desde que passou
a operar? A que título tais pagamentos foram efetuados'?
Que garantias foram fornecidas'?
10) Fornecer cópia de todos os atas jurídicos consubstanciado as condições do intercâmbio económico
comercial e "finariceiro entre o Brasil e a Polónia a partir
de 1950?
II) Foram fornecidos à Polónia recursos financeiros
para a exploração de enxofre? Caso ãfirniativo especifi·
car Orespectivo montante, as condições estipuladas, inclusive quanto ao resgate, os mecanismo_s de controle da
aplicação dos recursos, o volume de fmportação e preço
do enxofre adquirido com base no referido pacto.
12) Qual a origem dos recursos alocados ã Polónia
para o fim especificado no item anterior'? Fornecer cópia
-do instrumento Contratual.
13) Foi o Banco.. Handlowy notificado para optar,
dentre as modalidades de pagamento previstas na nota
promissória, por uma delas?
14) Fornecer, a partir de 30-6-82, o ex trato do "cleari_ng account" mantido pelo Banco Handlowy com o
Banco Central d,q Brasil_ efou agência do Banco do Bra-sil em New York?

E lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N' 755, DE 1983
Senhor Presidente,
Solicito encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, o seguinte requerimento de informações:
I) O fac simile da nota promissófía reprOduzindo na
edição do jornal O Estado de S. Paulo, de 14-8-83, em
que figura como credor o Banco Central do BraSil, pelO
valor de USS 9.984.831,40 (nOve milhões novecentos e
oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e hum dólares e
quarenta cents), e como devedor o Bank Handlowy corresponde efetivamente a um crédito externo do Banco
Central do Brasil?
2) O referido crédito é decorrente de uma operação
mercantil com o país em questão'? Caso afirmativo como
se justifica Que o Banco Centrãl figure como credor originário'? Caso contrário qual a origem do crêdito?
3) A importância r-eferida na nota promissória foi
paga, no âmbitO ii1terno, a aiSiinla entidade _de direito
privado'? Caso afirmativo, expfiCitar à que título e se tal
entidade responsabilizou-se legalmente no caso de não
pagamento por parte do Banco Handlowy'?
4) Quais, especificamente,
instruÇões de pagamento ... estipuladas antes do vencimento (entre) o Bank
Handlowy e a agência de New York do Banco_do Brasil?
5) O título foi resgatado pelo-devedor no vencimento'? Caso a resposta seja negãtiV::l CxPlfcTtài-qllãiS- a.Sdlligências adotadas visando a cobrança do crédito, inclusive juntO à firma Andrê et Cia.. de- LãuSanne, Suíça, os
procedimentos judiciais dísporiíveis bem comO a possibilidade de sucesso, no caso de demanda, tendQ em vista
estar desnaturada ~.''certeza e liquidez 'do crédito".
6) Existem outros créditos em semelhantes condições, quer junto à Polónia qui:r junto a -oUtros Países?
Caso afirmativo, especificar o inteiro teor dos ·inStrumentos legais que os consubstãnciaOi~
··
·
7) QUal o teor do Acordo de crédito Brasii-Polônia
assinado em julho de 1978 entre as autoridades monetárias dos dois países bem como do protocolo, de abril
de 1981, firffiado entre o Ministrõ da Fazenda e o Vice
Ministro do Comércio Exterior da Polónia, envolvendo
igualmente os Bancos Centrais respectivoS,- e tendo por
objeto a renegociação da dívida polonesa'?

as:·• ...

Justificação
Soma-se à alarmante situação de nossas contas com o
exterior mais uma preocupação, qual seja a notfcia veiculada pela imprensa paulista no dom~ngo passado segundo a qual os créditos brasileifosjunto ao Governo da
Polónia são praticamente incobráveis.
Os fatos narrados são de tal gravidade que demandam
pronta elucidação, sendo para tanto_ necessário o fornecimento dos docultleptos. pertinentes de sorte a apurar
resPoftsabilidade, se for- o caso.
As revelações vindas a lume corroboram posição de
longa data por nós esposada quanto ao problema do endividamento financeiro com o exterior. E absolutamente
imprescindível que os setores responsáveis pela vida
pública deste país, rrotadamente aqueles que têm o indeclinável dever de fiscalização, como é o caso dos inte·--grantes dO Congresso ~acional, assumam efetivamente
o exercicio de sua missão constitucional.
· -A solicitação que ora fazemos prende-se ao fato de
encontrar-se em tramitação o Projeto de Lei nll 84, de
- 1982, qu~. "submete à aprovação do Senado Federal os
contratos visando a obtenção de.empréstimos internacionais".
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1983. - Itamar
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão requeridas as informações solicitadas.
SObre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 1"'-Secretârio.
E lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 96, DE 1983
Dispõe sobre o credenciamento de entidades junto

à Mesa.
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§ IY Haverá, apenas, um representante por entidade,
que será responsável, perante o Senado, pelas informações e opiniões que emitir.
§ 2"' Caberá aos representantes:
I -fornecer subsídios, e:in nível técnico e de caráter
exclusivamente documental, informativo e ilustrativo, ao
'Relator, aos membros das Comissões e aos 6rgãos de asses_sorantento legislativo;
n - -CoriiParecer às reuníões das CoffiissõeS, mediante
co"riVit&;pãra errliirr· opiriíãô; de riatlireza técnica, sobre
proposições ou matérias de interesse da entidade.
§ 39 O credenciamento de que trata esta Resolução
será exercido sem ónus para o Senadó.
Art. 29 O !Y-Secretârio expedirá as credenciais para
acesso dos representantes ãs dependências do Senado,
excluídas as privativas dos Senadores.
Art. 3~> A presente Resolução entra em vigor na data
de sua publicaç~o.

Justificação
E de fundamental importância para as Casas do Congresso manter estreito relacionamento com as entidades
e órgãos que integram a chamada sociedade civil brasileira. Isso é tanto _mais significativo quanto se sabe que
uma verdadeira democracia somente se realiza onde existe uma adequada participação da cõmunidade nas grandes decisões_ nacionais, decorrendo, entã-o, a necessidade
de ouvir e auscultar aquilo a que Tocqueville denominou, com propriedade,_d~. "instituições infermediárias".
Tal procedimento se torna imprescindível no exame de
proposições, em que a audiência de órgãos representativos- de categorias econômicas de empregados, profissionais liberais~ funcionários públicos, pode trazer valiosos
subsídios ao esclarecimento das matérias. Esclarecimentos, estes, prestados diretamente aos Relatores, membros
de Comissão e órgãos de assessoramento, com vistas a
um adequado equacionamento e definição do assunto
em debate.
Preenchendo lacuna Regimental, cuida o projeto de
institucionalizar, disciplinando, meio e forma de exercitar aquela colaboração, de todo necessãtia e irilpfeScindível.
Inspira-se, a proposiÇão; em instituto existente em outras Casas Legislativas- inclusive nos Estados Unidos
da Améiica ...:..:..., de igual forma, já corisagrado no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com as inovações que entendemos oportunas.
E._ o caso, por exemplo, da inclusão do órgão represen~
tativo do funcionalismo público no elenco dos que se podem crecendiar juntO ã Mesa para a prestação de subsídios e informações~
E; ainda, da =elasticidade que se empresta à extensão
daquela atividade, não mais restrífa ao Só fornecimento
_de subsídios de carâter documental ou informativo, mas
também opinativo, ainda que a nível exclusivamente têcnico.
Pelas razões expostas crei'o ser induvidoso que, contando com o apoio dos _eminentes colegas, venha a proposição em apreço a se converter em norma regimental,
propici"ai:tdo, dessa maneira, ao Senado Federal melhor
cumprir a sua função permanente e específica de representar os interesses da Federação e de expressar os sentimentos da nacionalidade.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1983. -Marco Maciel.

As Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.

Q ~ena9o federal resolve:
Art. 19 Os órgãos representativoS de classe, de grau
superior, de empregados e empregadores, de profissionais liberais e de funCionários públicos poderão, oficialmerite, credenciar-representantes junto à Mesa, para o
·nm de prestar esClarecimentos ou sugestões sobre matéria relativa aos interessetque represent3m.

Õ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - O projeto
lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
H-ora do_ Expediente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da

Câmara n9 55, de 1983 (n9 10/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senh_or Presidente da República, que dispõe sobre a criação e extinção d~
cargos na secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dã outra_s providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 683 e
684, de 1983, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
A discussão _da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação sido adiada por falta de "quorum"
Nos termos do inciso. II do art. 322 do Regimento lnterno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto
favorável da maiod_a ab_S:Qiuta dos membrqs da Casa, devendo a votação ser ff<il.a pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto; ã.Coi'do entre as Lideranças,
a matéria foí aprovada, em priffieiro turno, simbolicamente. Assim, em consonância com aquela decisão, a
Presidência irá submeter o projeto ·ao Plenário, em segundo turno, pelo_ mesmo processo.
Em votação o projeto, em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sansão.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE I983
(N\" 10/83, na Casa de origem}
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre a crlaçio e extinção de cargos na Secreta~
ria do Tribunal Superior do Trabalho~ e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I\" Ficam criados, no Quadro Permançnt~ da
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, os seguintes cargos:
1- no Grupo de Atividades de Apoio Judiciário, código TST-AJ.020, 180 (cento e oitenta) de_Auxiliar Judi-

ciário, TST-AJ-023; 20 (vinte) de Agente de_ S_egurança
Judiciária, TST-AJ-024; 54 (cinqüenta e quatro) de
-Atendente Judiciário; TST-AJ-025; e 15 (quinze) de Taquígrafo Auxíliar, TST-AJ-026;
I I - no Grupo Outras Atividades de Nível Superior,
código TST-NS-900, 4 (quatro) de Contador; TST-NS924; I (um) de Médico, TST-NS-901; e 2 (dois) de Odontólogo, TST-NS-909;
111- nO Grupo outras Atividades de Nfvel Médio,
código TST-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar Operacional
de Serviçõs DiVersos, TSl-NM-1006; e 2 (dois) de TeleTonist3.s, TST-NM-1044;
IV- no Grupo Artesanato, código TST-ART-700, 3
(três) de Artífice de Estrutura de Obras e Melalurgia,
TST-ART-701; e 2 (dois) de Artffice de Artes Gráficas,
TST-ART-706.
§ I~> A escala de vencimentos e_ as_ respectivas referências dos cargos de Taquígrafo Auxíliar, código TSTAJ-026, será a constante do anexo III do Decreto-lei n~'
1.902, de 22 de dezembro de 1981, na forma do anexo Ú·
nico a esta lei.
§ 2~> Os cargos a que se refere este artigo serão eScalOnados Pelas classes das respectivas Categorias Funcionais, de acordO com a lotação fixada, observados os cri_térios legais e regulamentares vigentes.

Art. 29 Ficam extintos 98 (noventa e oito) cargos de
Datilógrafo, código TST-SA-802 e 29_ (vinte e nove) de
Agente_ de Portaria, código TST-TP-1202, à partir da
classe fnicíal, à medida que forem vagan'do.
Parágrafo único: O preenchimento de 98 (noventa e
o"lto) cargos de Auxiliar Judiciário, código TST-AJ-023 e
de 29 (vinte e nove) cargos de AtendenteJudiciário, código TST-AJ-025, criados pelo artigo anterior, fica vinculado à extinção dos cargos de Datilógrafo, TST-SA-802 e
de Agente de Portaria, TST-TP-1202, respectivamente.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrãO à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 4Q
caçãó.
Art. 51'

Esta Lei entra em vigor na data de sua pu_bliRevogam-se as disposiÇões em contr"áfio.
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E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO NY 222, DE 1981

Autoriza o Governo do Estado do Pará a elevar em
Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões,

quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' Ê o Governo do Estado do Pará, nos termos
do art. 29 da Resotução-n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS:
I 39.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
cOntratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenv_olvimento Social--FAS, destinado à construção de 7 (sete) escolas de 1~>e 29
gra~s nos Municípios de Tucuruí e Marabá, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
Votaçã-o, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 89, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 677, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga (00) a elevar em Cr$ 7.754.525,57 (sete
milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quiw
nhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete·
centavos) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n~>s 678 e 679, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs-.-~Senadores que o aprovam queiram conseivarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
E o seguinte o projeto aprovado

(§

i~>

do art.

I~'

ANEXO ÚNICO
da Lei n~'
de de

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89, DE 1983
de 198 )

- - Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga
(GO) a elevar em CrS 7.754.525,57 (sete milhões, se-

Grupo

Categoria
Funcional

tecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e vinte e
êiiico ·-cruzeiros cinqüenta e sete centaVos) o montan_te de sua dívida consolidada interna.

e
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CódJgo

Oasse

Referência
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TST-AJ-026

Especiat
B
A

NM-32a 33
NM·28 a 31
N_M·24a27

-O Senado Federal resolve:
Atividades de
Apoio Judiciário,
TST-AJ-020

Taquígrafo
Auxiliar

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de ~eso
lução n'i' 222, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de s_eu P_areçer n~'
1.278, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Pará a elevar em CrS 139.427.700,00 (cento e
trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte sete miLe
setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECER, sob n~' L279, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto venciçlo do Seqador
Hugo Ramos.

Em votação o projeto, em turno único.
ús Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

Art. 1~> E a Prefeitura Municipal de Taguating3., Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
C-de 11 deoutubr'b de 1976, do Senado Federal, autorizada
·-a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiroS e
cil)_qücinta e sete centavos),. "correspondentes a 4.367,0
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
).1]5,7!,_ vige~te em maio de 1982, a fim de que possa
éontratar um empréstimo de igual valor, juntO à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à implantação de meios-fios, sarjetas e galerias
de águas pluviais, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
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Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data desua publicação.
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4:
Votação, em turno úniCo-;- do Projeto de Resolução n<? 90, de 1983 (apresentado pela Comissão de

Economia como conclusão de seu Parecer n~" 680, de

1983, com voto vencido--do SerüidOi' Affonso Camargo, e voto vencido, em separados do Senador
José Fragelli), que autoriza a Prefeitura Munícipal
de Jatei (MS), a elevar em Cr$ 22.829.700,00 (vinte edois milhões, oitocentos e vinte e-DQve mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 681 e 682, de 1983, das
Coniissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade, e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto, em turno úniCo:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram coõ.serva-se
como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
E o seguinte o projeto apmva:do

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS), a
elevar em Cr$ 22.829,700,00 (vinte e dois milhões, oi~
tocentos e vinte nove mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeitura Mu-tlcipal de Jateí;Estado de
Mato GrossO do Sul, nos termos do art. 2" da Resolução
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.829,700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar uma operação de crédito de igual
valor junto à Caixa Económica 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, naquefe Município,
obedecidaS as coilaições ac:friihidas pelo Banco Central.
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data -de
sua publicação.

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr D.alla) - Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Reso~
lução n9 92, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n<> 715, de
1983, com voto vencido do Senador Affonso Cã- margo e voto vencido, em separado, do Senador José Frage!li), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Rio Verde de Mato Grosso (MS) a elevar em CrS
20.000.000,00-- (vinte milhões de. cruzeiros) o montante de sua dívíôa consoHôada, tendo
PARECERES, sob n\'s 716 e 717, de 1983, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade;
- de Munlcfpios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

e

--

_ E- O sf:guinte

ó projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 92, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso (MS), a elevar em CR$ 20.000.000,00
(vinte tnilhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art._ 19 Ê a Prefeitura Munictpã.J de Rio Verde de
Mato __Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos--do art. 29 da Resolução nQ 93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$
20.000."000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o ·montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor , junto à
o-C<iixá-Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
..,... F AS, destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias pluviais em ruas do Município, obedecidas as con~
__?ições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
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O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREG.UE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBliCADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Caineiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o segulnte discurso.).:...._ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nos dias II a 13 de abril último realizou-se, nesta Capital, o JV Encontro-Nacional dos Trabalhadores das
Empresas Estatais, que decidiram envia(' ao Presidente
João Figueiredo um documento, contendo as principais
reivindicações da classe, além dos aspectos que lhes pareciam dignos de reparo da atual política económica e financ.eira.
A-ssinalaram, de inicio, que os cortes indiscriminados e
amplos nos orçamentos das empresas estatais, além da
max.idesmoralização do cruzeiro e de alguns itens do
acord-Õ -coffi o FMI, ''ab-ãlafaln-a Sal:ide finallceíra dessas
empresas e ameaçam seu futuro".
Agravam-a situação ..diversos dispositivos legais deStiÁri; 29 Esta reso-lução entra em vigor na data de sua
nados a comprirriir díscriminatoriamente os saláriOs de
publicação.
-- - -sCus empregados", justamente _quando r~crudesce "a antiga, perigoSa e a:ntiPatfíótici orquestração de poderosos
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6:
grupos interessados na desmoralização dessas empresas,
com vistas a supostas .. priv~tizaçõeS", qUe têm levado,
Discussão, em turno único, do Projeto de DecreembutidoS, novos subsídios e privilégios a gruPos privato Legislativo n9 36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara
dos".
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho
Agrava-se o problema quando se sabe do papel das
Monetário Nacional que autorizou emissões adicioempresas estatais na promoção d_o desenvolvimento na~
nais de papel-moeda em 1980, até o limite de CrS
cional, responsáveis por-45% dõs empregos diretos e in70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na
. diretos -no País, Sustentácuiõ do nosso processo de indusforma da legislação em vigor;-tendó
trialização, formando recursos humanos e materiais para
o desenvolvimento científiC-O e-tecnológico.
·
PARECERES, sob n\'s 322-a 326, de 1983, das
Deve-se, arites de tudo, preservar a saúde e a solidez
Comissões:
das empresas estatais, para não prejudicar toda a indús-_ de Constituição e Justiça- 19 pronunclamentria de base e de ponta, nem os serviços essenciais, que
- to: favorável, com voto vencido do Senador Orestes
estão ameaçados.
-Quércia; 29 pronunciamento: ratificando seu parecer
Atualmente, as empresas estatais estão em dificuldaanterior;
des, tanto em vista da instabilidade e adversidade da crise mundial como em docorrêilcia de erros cometidos no
- de Economia, Favorável; e
planejamento de grandes projetas e uma política artifi- de Finanças - 19 pronunciamento: solicitando _
cial
de custos e de pn!ços~praticada durante anos.
? .r_eexame da Comissão _dC! Ccmstituição e JUstiça; 29
Mas as distorções e abusos da administração devem
pronunciamento: favorável.
ser apurados e sanados, sem prejuízo de um valioso pa- trimônio "qUe nãO vem sendo convenieOtemente utiliza-(Dependendo da votação do Requerimento n.,~
do na busca de soluções para as dificuldades do presente,
752, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco,
e, m~_smo, na i9"entifica_ç'do de distorções e na própria
de adiamento da discussão para a sessão de 14 de s~
---geStãõ das empresas a que estão ligadas.
tembro do corrente ano.)

Em votação o requerimento de que depende a matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa)
-=--:--Aprovad_o.
A matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na
dãla-ITiáàã-.- -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotadas
as matérias da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n9 754/83, lido
no Expediente.
"9s-Srs. Senad-ores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-A Presidência marcará, oportunamente, a data para a
r~aliza~ão ~a homenagem solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon, por cessão dO
Senador Lenoir Vargas.
-

"A rotatividade sistemática do quadro de pessoal"- diz o documento- ''de inúmeras empresas
privadas com o objetivo de aviltar os salários, são
práticas típicas do c::ipitalismo selvagem, repelidas
pelo próprio empresariado civilizado de todo o
Mundo,_Essas práticas conduzem a situações que
não podem servir de paradigma na comparação
com o tratamento dado aos empregados das estatais
bem administradas. Práticas conddenáveis e até
mesmo socialmente crimonosas devem ser combatidas. Nunca aPontadas como modelo."

Indicando a origem dos ataques às estatais, frisa o docuinenlo que eles partem de setores abastados e poderosos, privilegiados por inúmeras distorções.
Ant~s de-conCluir, assinalam os trabalhadores das empresas estatais:
"Diante do exposto, e considerando a magnitude
dos problemas aqui ·ap-ontados, assumimos perante
Vossa EXcelência, e publicamente, o compromisso
de colocar o melhor de nossos esforços e de nossa
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capacidade a serviço desse imenso patrimônio cons~
tituído por nossas estatais. Mais- que-iSSO,-por decisão unânime do nosso IV Encontro, entendemos ser
este o momento para o início de entendimentos no
mais alto nível entre os funcionãrios das estatais e os
gestores das políticas econômica e salarial, para um
debate franco, direto e produtivo acerca das questões que nos intranqüilizanú~' que não julgamoS próprio detalhar nesta oportunidade."
Ao registrar, nos Anais desta Casa, o resumo desSe importante documento, esperamos que o Sephor Presidente
da República possa ouvir os representantes d-os trabalhadores das empresas estatais, parabenizando-os pelo seu
magnífico Encontro Nacional em Brasília.
Era-o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallã.) palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

C~mçedo a

O SR. GASTÃO MÜLLER(PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. -P-resíáente e Srs. Senadores:
Recebi da "Associação dos Produtores Rurais do Médio Araguaia", com sede em Barra do Garças, Mato
Grosso, cópia de uma carta enviada; fai pOucos dias, a-o
digno General Oanilo Venturini, Ministro- Extraordinário para Assuntos Fundiários.
A referida missiva, Sr-. Presidente, Srs. Senadores, a
APRA (Associação dos Produtores Rurais do Médio
Araguaia), subscrita pelos Srs. Jovelino Dallabrida Presidente e Sidney V. Bitencolirt - Secretário-Geral,
faz-se um histórico·da situação dos agricultores da Região da Grande Barra do Garças desde o início da colcinização na década de 70 até Os nosSos-diils. Nesta década
de 80, no entanto, nota-se um lamentável colapso da
produção agrícola da região, em decorrência do empobrecimento do solo, de sérios problemas fundiários e
principil.lmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da ausência quase total do Poder Público na úSístência aos agricultores.
Carecem aqueles agricultores de um tratamento especial, por parte, por exemplo, do Banco do Brasil,
necessita-se da presença fisíca meSma de" técnicOs do Ministério da Agricultura e órgãos correlatas, enfim, é preciso que se cumpra com a palavra, a começar do Senhor
Presidente da República, que não foi, indiscutivelmente,
concretizada no caso da promessa de recursos destinados
ao PROCOL.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais, o documento citado, paralelamente, ao meu
apelo pessoal e de mato-grossense para que o eficiente e
dinânimico Ministro Danilo Venturini providencie, den-·
tro do possível, medidas que venham de fato beneficiS.r
os heróicos agricultores de Mato Grosso, da área intitulada "Região· da Grande Barra do Garças".
Barra do Garças- MT, 4 de agosto de 1983.
Ilm9 Sr.
Gen. Danilo V~nturini
MD. Ministro Extraordináriifpara Assuntos FunK
diários
Brasília- DF
Senhor Ministro,
Entendendo que o assunto a ser abordado
enquadra-se na alçada desse Ministério, passamos a
expor os problemas que vêm ocorrendo no Leste
Maio-grossense, também denominada Região da
Grande Barra do Garças.
No inícío da década de 70, através de incentivos
do Programa de Redistribuição de terras e de Estímulo a Agroindústria do Norte c Nordeste (PROTERRA), que incluía financiamentos fundiários

destinados a projetas ou programas de colonização
e de reforma agrária, agricultores de minifúndio do
sul do País, principalmenle do Estado do Rio Grande do Sul, foram atraídos para o Leste Matogrossense, na ocupação de imensas áreas de cerraM
dos até então improdutivas, transformando-as produtivas, através principalmente dos projetas de colonização.
Os primeiros agricultores foram assentados em
1972, no projeto pioneiro denominado Canarana. O
período de colonização desenvolvido na regiãO pelo
crédito fundiário foi de 1972 a 1978, quando foram
implantados 28 projetes, com assentamentos de
t.OOO famílias de colonos de origem minifundiária.
Estes projetas atraíram investidores nas regiões circunvizinhas, resultando uma área total de plantio de
270 mil hectares de arroz na safra 1979/80, com
uma produção de 5,4 milhões de sacas, representando 3,5% da produção NacionaL Ainda em 1980, foram criados três novos Municípios desmembrados
de Barra do Garças (Nova Xavantina, Água Boa e
Canarana), sendo que os dois últimos tiveram origem a partir das agrovilas dos projetas de colonização.
Os resultados da produção foram plenamente satisfatórios até 1980, correspondendo aos inyestimentos realizados. Porém, o cultivo do arroz de sequeiro cm áreas de cerrado só é possível por dois ou
três ãilos consecutivos e a partir de então, torna-se
necessária a recuperação do solo utilizando calcário
e práticas de rotação de culturas (soja, milho, gcrgi- Jim, sorgo, etc,).
Cientes do problema, já em 1879 foram solicitados recursos para correção do solo, objetivimdo evitar que o- agricultor tivesse de abandonar as áreas
cultiv_adas, em busca de abertura de novas áreas,
sob forma de arrendamento nas gran4es· prioridades
da região. Nos últimos três anos foram intensificadas as reivindicações junto aos órgãos competentes
visando uma definitiva solução. -Todo o esforço foi
praticamente em vão. Dos 700 mil hectares desbravados, hoje apenas _cerca de 35 mil foram corrigidos,
ou seja, 5% do total. Cerca de 270 mil hectares de
áreas cultivadas encontram-se, abandonadas, principalmente nos projetas de colonização. Diante da
dífícit situaçàCI, -os piodutores começaram a vender
suas terras, configurando-se o remembramento dos
lotes colonizados, colocados em risco os objetivos
da R~forma Agrária.
Praticamente esgotadas as negociações com os órgãos competentes, um agricultor teve a idéia de encaminhar uma carta pessoal a sua Ex• o Presidente
da República, João Figueiredo, em meados de 1982,
quando foi lançado o Programa "O Povo e o Presidente". Diante da gravidade do problema, o Presidente João Figueiredo, sabiamente anunciava definitiv_a __s4?lução destinando recursos do PROCAL,
cujo montante foi fixado pelo DMN e-ffi 31-8-82, no
~ =valcir de 7,2 bilhões de cfuzeiros. Acontece que estes
recursos não chegaram ao agricultor. Uma reportagem do Globo Rural, apresentada em 15 de maio de
1983, denunciou e retra!ou _o verdadeiro problc~a.
Nos dias 2 e 3 de junho próximo passado recebemos a visita da Comissão de Agricultura da Câmara
Federal para verificar in loco a gravidade da situação. Na oportuitidade foi entregue a cada
membro da comissão o documentário anexo, elaborado pela APRA, Cooperativa, Sindicatos Rurais e
"Associações de classes. O assunto foi disc1,1tido em
plenário com a partidpação dos Deputados, Agricultores, Autoridades Federais, estaduais e Municipais, gerando uma expectativa de solução que até o
momento não se concretizou.
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Diante dos flagelos causados pela seca do Nordeste e as inundações no Sul, concluímos que obviamente irão ocorrer reduções na produção agropccuária, dificultando o suprimento interno. Um Pais
quase essencialmente agrícola não pode submeter-se
a pesadas importações de alimentos. Justamente
neste momento estão sendo impostos maiores sacrifícios aO setor, com escassez do crédito e elevação
daS taxas de juros. A solução rápida e eficaz é investir no cerrado do Centro-Oeste, _onde os riscos de
frustrações são menores do que o Nordeste e Sul do
País.
-Para que o Leste Mato-grossense contribua rapi- damente com o aumento da produção, necessita
principalmente recursos para recuperação do solo,
na ordem de 50 mil hectares anuais, até-atingir uma
área recuperada de 200 mil hectares próprios para a
agricultura e hoje em completo abandono. O custo
atual para correção com calcário é da ordem de Cr$
70 mil o hectare. E importante que os recursos sejam suficientes e as taxas de juros não superior a
35% a.a. Outro fator que ·consideramos essencial, é
o acompanhamento dos recursos destinados, para
que não
-repita o ocorrido no caso dos recursos
anunciados pelo Presidente João Figueiredo.
Recentemente através da Resolução N9827, de 96-83 do Banco Central do Brasil, ficou estabelecido
que nos Municípios atingidos peta estiagem nas
áreas da SUDAM e SUDENE permaneceriam as
taxas de juros anteriores a referida Resolução, enquanto perdurar a adversidade climática. No entan-to, já é tida como certa a frustração da próxima safra no Nordeste, razão pela qual questiona-se oretorno do capital a ser aplicado e a produção a ser
obtida. Sugere-se que estes recursos sejam aplicados
no Centro-Oeste, onde haverá retorno do capital e
produção, e esta mesma produção seja remetida
para alimeiltãr os nósso irmãos nordestinos.
Colocamo-nos ao vosso ínteiro dispor para os esclarecimentos que V. Ex~ julgar convenientes, ao
mesmo tempo em que acreditamos nas medidas que
certamente serão adotadas para que possamos contribuir deCisivamente com a produção nacional.
Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de
elevada estima e apreço. Atenciosamente, -- Jovelino Dallabrida, Presidente em Exercício- Sidney V. Bitencourt, Secretário
Geral.
Era o que tinha a dize_r, Sr. Presidente. (Muito bem!)

se

O SR. PRESIDENTE (M9acyr Oalla)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessâo, designando para a extraordinãria de hoje às 18 horas e 30 ml~
nutos, a seguinte_

ORDEM DO DIA

Discussão, em turnO único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer· _n9 73Q,_ de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 198-1
(n9 90, de 1981, na Câmara dos Deputados), que aprova
o fexto do Tratado .de Amizade e Cooperação entre ·a
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Colômbia, concluído em Bogotã, a 12
de março de 1981.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 731, de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 1982
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(n'i' 131/82, na Câmara dOs Di:putados), q-Ue ãpiova o
texto do convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da República do EqUador
sobre transportes marítimos, ·concluído em Brasília, a 9
de fevereiro de 1982~
- --

3
DiscUSSão~ em

turnO

únicO~a

redaÇão final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 732, -de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo nl' 14, de 1982
(n~" 123/82, na Câmara dos oepUtados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa dQ Brasil e o GOverno da-República da -Finlândiá
sobre cooperação Económica e lndustrial, celebrado em
Brasília, a 5 de novembro--de 1981.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr DaHa) rada a sessão.

Está encer-

( LevantaMse a sessão às 16 horas e 50 minutos)

Ata da 134' Sessão,
em 24 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. M oacyr Da/la
ÃS 18 HORAS E 30 MlNUTi:Js;ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice MichilesFâbio Lucena - Claudionar Roriz - Aloysio Chav~s
-Gabriel Hermes- HéJio Gueiros- Alexandre Costa
-José Sarney- Alberto Silva - Helvidio NunesJoão Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio TávoM
ra -- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Aderbal Jurema - Marco Maciel- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira -João Lúcio - Luiz Cavalcante
-Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto_
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana
- João Calmon - José Ignâcio - Moacyr Dalla Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturniw
no - Itamar Franco - Alfredo Campos - FernandO
Henrique Cardoso - Severo Gomes ___.: Henrique Santillo - Mauro Borges - Gastão_ MUller -- Roberio
Campos --José Fragelli _;Marcelo Miranda --SaldaM
nha Derzi- Affonso Camargo- Jaison Barreto ~JorM
ge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli Pedro Simon - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irâ proceder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 74(;, DE 1983
Da COmissio de Redaçlo
Redação final do Projeto de Resolução n9 228, de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 228, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de Deodápolis (MSJ a elevar em CrS 6.900.000,00
(seiS milhões nõveéentos mil cruzeiros) o montante de
sUa díVida consolidada interna.
Sala- das Comissões, 24 de agosto de 198-3. - Lomanto
JúDior, Presidente-- Sftldanha Derzi~ Rel8.tor --JoiO
Lobo.

e

_ ANEXO AO PARECER N• 74ó, DE 1983
Redação final do Projeto de
1981.

R~olução IJ9

228, de
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vos), correspbridentes a 4-.636,11 ORTNs, considerado o
V~IOi- Oãminal da ORTN de CrS 1.873,37 (um mil, oito-Centos e Setenta e trêS cruzeiros e trinta e sete CCrítãvOs),
vigente em junho/82, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a uiilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de galerias pluviais, meios-fios e urna lavanderia pilblica,
na sede do -Município, obedecidas s condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.-

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

RESOLUÇAO N•

, DE 1983

Autoriza a, Prefeitura Municipal de Deodápolis,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no va]or de Cr$ 6.900.000,00 (seis milhões
e novecentos mil cruzeiros).
- O SenadQ Federal resolve:
Art. (9 t: a Prefeitura Municipal de De;odápotis, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da
Resoluç~o n9 93. -de II de outi,IbrQ de 1976, do.Senado
_Federal, autorizada_ a coittrataf operaÇão de crédito no
valor de CrS 6.900.000,_00 (seis milhões e novecentos mil
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, me_diante a
Uliliiação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolyimento Social- F AS, destinada à c_onstrução de 9 (no~) escolas rurais, naquele município, obedecidas as con~i~_ões a<!_~?i~id3.s pelo Banco Central ~o Brasil no respec-tívo processo.
-:Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicaçãO. - -

PARECER N• 747, DE 1983
Da Comissio de Redação
Redação final do Projeto de R~luçlo n9 ~'de 1983.
Relator_:

Sena~or

Saldanha Derzi

A Comissão- apresenta a redação final do Projeto de
Resoluçào n9 88, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal-de- Ara poema (GOfa elevar em CrS 8.685.149,40
(oito_ milhões, selscentos e oitenta e cinco mil, cento e
quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983.- Aderbal
Jurema, Presidente - Saldanha Derzl, Relator -João
Lobo.

-ANEXO AO PARECER N9 747, DE 1983
- Redação final do Projeto de Resoluçio n9 88, de
1983._
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
d_o art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros
e quarenta centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de Cr$
.8.685.149,40 _(oito milhões, seiscentos e oitentá e cinco
mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centa-
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PARECER N• 748, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9- 93, de
1983.
Relator: Senador Joio Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 93, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro (MG) a elevar em Cr$
6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos)
o montante de sua díVid"a--ConsO!idada interna.
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1983r- Aderbal
Jurema, Presidente - João Lobo, Relator- Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 748, DE 1983
~ ~edaçio

final do Projeto de Resolução o9 93, de

1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
dO art. 42, inciSO VI, da Constituição, e eu,
- - - - - - · Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇáO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçíio de crédito no valor de Cr$6.837.402,79 (seis mHhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. (\I' E a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 6.837.402~79, (seis milhões, oitocentos e trinta e
sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove
Centavos), correspondentes a 4.062;29URTNs, considerado o valor nominal da ORTN deCr$1.683,14 (um mil,
seiscentos e oitenta e tr& cruzeiros e quatorze centavos),
vigente em abril/82; JUnto à Caix_a &onômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de uma creche na sede do MunicfpiO, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo prOcessO.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação_._

PARECER N• 749, DE 1983
Da Comissiio de Redação.
Redação final do Projeto de Resolução ft9 94, de
1983.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redaçãQ final do Projeto de
. R~solução fi9 94, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal -de Campo Alegre (SC}- a elevar em CrS
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7.536.627,00 (sete milhões, qulnhe"ritoS e trinta e seis mil,
seiscentos e vinte e sete cruzeiros) o montante de sua
dívida -consolidada interna.
Sala das Comissões,- 24 de agosto de 19-83 :._ Aderbal
Jurema, Presidente -João Lobo, Relator - Saldanha
Derzl.
ANEXO AO PARECER No 749, DE 1983

Redação final do Projeto de Resolução n"' 94, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do art. 42, "inciso VI, da ConstitUição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO No

Agosto de 1983
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, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Campo Alegre, Estado de Santa Catal'ina, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões,

quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete
cruzeiros).
O .Senado Federal resolve:
Art. 19 E. a Prefeitura Municipal de Campo Alegre,
Estado de Santa Catarina, nos termOs do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro d_e 19_76, do Senado Federal, ~utorizada 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), correspOndentes a 3~142,16 ORTNs, con-siderado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa
e oito cruzeiros e cinqUenta i CinCo centaVos), vigente em
outubrof82,juntó à Caiu Económica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ~ FAS,- destiriada à aquisição de
equipamentOs para Coleta de lix_o urbano, obedecidas as
condições admitidas pelo Bànco Ceriiral do Brasil no
respectivr~ processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 750, DE 1983
Da Comissão de Redaçio
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1981 (nll 75/80, na Câmara: dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação do vencido para o
turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo n9 1, de 1981 (n975/80, na Câmara dos Deputados), que homologa o _ato do Conselho
Monetãrio Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no ano de 1979, no valor global de Cri
50,000.000.000,00 (cinqUenta bilhões de cruzeiros), na
forma do que dispõe o inciso I do art. 49 da Lei nc;o 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.
Sala das Comis-Sõ_es,_ 24 _de agosto de 1983.:..::.... Aderbal
Jurema, Presidente -Saldanha Derzi, Relator --João
Lobo.
ANEXO AO PARECER No 750, DE 1983
Redaçio do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1981 (n9 75/80, na Câmara -dos Deputados). Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, em
1979, no valor global de CrS 37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta c quatro mllhões e
quinhentos mil cruzeiros), na forma da legislação em
vigor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 f: homologado o_ ato do Conselho Monetãrio Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda,

no exercício de 1979, no valor global de CrS
37.734.500:000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinR
ta e quatrO milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma -do que dispõe o inciso I do art. 49 da Lei n9 4.595, de
31 de dezerilbro de 1964, e em atendimento à solicitação
e razões constantes da Mensagem nll 613, de 26 de dezembro de 1979, do Poder Executivo.
Art. 29 Este Decreto Le&isliitivo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr'Dalla)- O Expediente lido v-ai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa-se à

Em discussão a rc!dação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutíw!a, declaro-a encerrada.
Encerrada a dis~ussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

f: a seguinte a redaçã9 final aprovada
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo o9
10, de 1982 (nll 131/82, na Câmara dos D~putados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte

ORDEM DO DIA
DECRETO LEGISLATIVO No

Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão· de Reôação em seu Parecer
nc;o 730;- de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo
n9 19, de 1981 (n9 90, de 1981, na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do 'r ratado de Amizade
e CooPeraÇão entre o Doverno da República FederatiVa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotã, a 12 de março de
!98l.
Em -discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Ence:rrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente ãprovada, nos termos do art. .159 do Regimento Interno.
O projeto_v~i ã promulgação.

·--a -~- segJ.Iinte a redação final _apr-ovada
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9
19, de 1981 (n9 90/81, na Câinaia dos D~putados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1983

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperaçilo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia, con·
cluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.
O Congresso Nach:mal decreta;
Art. 111 Ê aprovado o texto _do Tratado de Amizade
e Cooperação entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia concluído em Bogotã, a 12 de março de 1981.
Art. 29 _ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 2:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação_em seu Parecer nY
731, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9
10, de 1982 (nc;o 131/82: na "Câmara-dos Deputados),
que aprova o texto do convênio entre o Governo da
República Federativa--do Brasil e o Governo <ia República do Equador sobre Transportes Marítimos,
concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.

, DE 1983

Aprova o texto do Convênio entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re·
pública do Equador sobre Transportes Marítimos,
concluído em BraSI1ia, a 9 de fevereiro _de 1982.
O Congresso- Nacional decreta:
Art. 111 Ê aprovado o texto do Convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador sobre Transportes Marítimos,
concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla)_--ltem 3:
DiscusSão, _em turno único, da redaçã_o final ( oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"
732, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo nc;o
14, de 1982{n'~l23f82, ria Câmara dos Deputados),
que aprova o texto _do Acordo entre o Goveril~õ da
República Federativa do Brasil e o Governo da ReR
pública da Finlândia sobre CooperaÇão Económ-iCa
e Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro
de 1981.
Em_discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definiiivilineiiie-a-provada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte i redação final aprovada
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
14, de ~982 (n9 123/82, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. ·44, inciso I, da Constiu.i._ição, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1983

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brll.!lll e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Económica e ln·
dustrial, celebrado em Brasflia, a 5 de novembro de
1981.
O Congresso Nacional decreta;
Art. (9 f: aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Finlândia sobre Cooperação_ Económica e
Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de novembro de
1981.

Agosto de 1983
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Art. 2'i' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno únicó, do Projeto de Lei da Cârilara n"' 57, de 1983 (n9 5.816/81, na Casa de origem), que
dispõe sobre o exercíCio da profissão de Economista Doméstico_ e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'i's 707 a 709 e 743 a 745, de 1983,
das Comissões: -de Constitulçio e Justiça, ]'i' pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento:
favorãvel às emendas de Plenário, com subemenda que
oferece à de O'i' 2;
- de Educação e Cultura, 1I' pronunciamento: favorável; 21' pronunciamento: favorável às emendas de Plenário
e à subemenda da Comissão de Constituição e Justiça; e
-de Legislação Social. 11' pronunciamento: favorável;
21' pronunciamento: favorável às emendas de Plenário" e à
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça.

2
Votação, em turno único, do Requerimento Il~' 750, de
1983,.de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do RegimentO InternO, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 100, de 1982,
que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Cavalcante (GO)
a elevar em CrS 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e
noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Discussão, em-turno suplémeniai, ao'-sllbstiiuiiVO do_
Senado ao Projeto de Lei da Câriuira n\1 9, de 1981 (n~>
2.03fj79, ria Casa cte ori"iein)~ Que acrescenta incisO aO
art. 649 do Código de Processo Civil, para tornar impenhorável o irrióveLhipotecado ao Sistema Financeiro de
Habitação, tendo
PARECER, sob n"' 518, de 1983, da ComissãO
- de Redação, oferecendO .t-edãção do vencido.

-a

4
Dis-cussãO, erii tUrrio ú-nicà; d0-Pfoj6to. de Lei da Câmara n"' 12, de 1982 (n9 2.340/79, na Casa de origem),
que institui o tombamento das estações -termimi.ís-da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto- Velho e
Guajará-Mírim-, edetermina outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 705 e 706,_de 1983, das Comissões:
-de Educação e Cultura, favorável, com emendas que
apresenta de nYs 1 e 2 - CEC; e
-'
- de Transportes, Comunicações e Pbras Públicas, fa~
vorável ao Projeto e às emendas da COiníSsão de Educação e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma·
ra n~' 149, de 1982 (nil 3.293/80, na Casa de origem), que
dispõe S('ll:>re a- impressão -de legenda no volante da Loteria Esportiva Federal, tendo
PARl·CER FAVORA VEL, sob n' 704, de 1983, da
Comissão
- de Educação e Cultura.

6
DisCussão; C:rri turno únicO-; (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do_ art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 345, de 1981
-Complementar, de autoria do Senador Orestes Quércia, isentando o prédio que seja sede própria- de sindicato
do Imposto Predial e Territorial Urbano, tendo
PARECER, sob n\1 686, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) rada a sessão.

Está

encc:r~

_ (Levanta~se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTAV/0 CARDOSO NA SESSÃO DE 23-8-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
____ §ERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
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DISCURSO' PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 23-8-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. JOSE UNS (PDS - CE. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presid,ente, eu não çompreendi bem a
posição do_ nobre Senador Itamar Franco quanto a sua
reclamação a respeito da posição do PDS na apreciação
do seu requerimento. Não- sei. Certamente S. Ex• esperava que- nós concordássemos e que simplesmente adiássemos a votação da matêría.
Oia, sr. Presidente, não houve qualquer entendimento
entre S. EX•, -pelo menos que eu conheça e de qualquer
membro d_o PDS.
Além do mais, trata-se de um processo de rotina ainda
referente à medida adotada pelo Conselho Monetário
Nacional ainda em 1980.
Não 'cabei, portarito, Sr. Presidenie, «iualquer cótica à
nossa posição e estamos votando livre e conscientemente.
~r a só o que eu queria dizer.
ATA DA 8• SESSÃO,

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para uma
i::Omunícaç~~-)

-Sr. PrCsidente, Srs. Senadores:
Causou ~i melh9~ impressão a visita que fez, na segun~
da quinzena de julho ao Rio Grande do Sul, o Presidente
Aureliano Chaves, acompanhado de dez Ministros de
Estado. Sua Excelência- determinou estudo prévio dos
problem~s que deveria resolver no Rio Grande_do Sul e
selecionou as providênciàs que entendeu adequadas para
aquela emergência. Disse mesmo que compreendia que a
União não estava fazendo tudo quanto o Estado do Rio
Grande do Sul necessitava e desejava numa situação de
emergência, -mas era o que podia fãzer.
Os Ministros, uma a um, foram anunciando is providências das suas respectivas Pastas. O Go\o:ernador Jair
Soares que certamente se preparava para um pedido ao
redor de 50 ou 60 bilhões de cruzeiros, para a recuperação dos danos nas rodovias, escolas, unidades sanitárias, pontes e Outras obras de infra-estrutura do Esta-d_o, em face da exposição do Presidente e de seus Minisíros _cer:tamente limito_u-se a reduzir óu não formular o
s_eu pedido. E~o Governo da União anunciou recursos da
ordem- de- 1.3.9 bilhOes de cruzeiros para a recuperação
do Rio Grande do Sul que estav.a e está vivendo uma si-~ ülãção de grande calãmidade, de grande afliÇão, com
chuv-as freqüentes -sem ·poSSibiiiOade d"e reCuPerãÇãO da
nossa economia, nerri do retorno do nosso povo às suas
casas.

e

Sr. Presidente, Srs. Senadores, passados já quase 30
dias dessa visita. parece que nova calamidade se abate
sobre nós: a da burocracia. Apenas I bilhão e 700 mi~
lhões de cruzeiros foi liberado e o restante não chegou ao
Rio Grande do SuL
O gado, como noticiã a imprensa, morre aOS milhares;
nos campos, por falta de-pastos; as terras para as lavouras de verão do arroz e de milho, não podem ser prepara- ~os pela morosidade dos finandamen!os e dos recursos
ainda não liberadas.

O Estado do Rio Grande do Sul compreende a si~
tuaçà_o aflitiva em _que vive o seu vizinho, o Estado de
Santa Catarina, certamente mais -prejudicitdo pela en.- chcnte; compreende a situação penosa dos nossos irmãos
nordestin_os, onde !!tais de um m~lhão de pessoas estão
- dependendo de minguados recursos das frentes de traba~
lho, Mas temos que apelar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. para que a União agilize os recuros, para que as fontes produtívas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
e Paraná sejam reativadas para que se recuperem aqueles
E.<>tados produtores de alimentos e que nesta hora estão
paralisados à mingua de recursos.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

REAL!Z;\DA EM 31 .DE MAIO DE 1983
(Publicada no DCN -

Seção II -

de

1~>-6-83)

Retificação
Na página 2l09, 3• coluna, no-item
Dia, onde se lê:

n~>

8 da Oidem do

b o seguinte o l?rojeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 27, DE 1982
(n~' 03/79, na Casa de origem)
Altera dispositivo do Código Ovil Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O art:t34 do Código Civil Brasileiro passa a
vigorar cum as seguintes alterações:

"Art. 134. . ............................. .
! - ....... , ...........•..................
I I - Nos contratos constitutivos ou ttanslativos
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
Cr$ -50.000,00 (Cirújüenta mil cruzeiros), excetuado
o penhor agrícola.
Parágrafo único. O valor previsto no indso II
deste artigo será reajustado em janeiro de cada ano,
em função da variação nominal das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional-ORTN (Lei n~>
6A23, db 17 de junho de 1977.)"
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3_9 Revogam-se as disposições em contrário.
Leia-se:
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO OE LEI DA CÁMARA N' 27, DE 1982
(N9 63/79, na Casa de origem)
Altera dispositivos do Código Civil Brasileiro.
Art. ]I' O art._i34 do Código Civil Brasileiro, altera~
do pela Lei n9 6.952, de_6_de novembro_de 1981, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 134.
1-

II - Nos contratos constitutivoS ou tra:nslativos
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
Cr$ 5_0.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetuado
o penhor agrícola.
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§ I•
.... ''""' ..._._ ................. _. .•..
§ 2•' ... ·- .............. ~........ - .. ···-· '"-.
§3•
········~~·-·····-· .. ····················
§ 4•. . ................................... -~
§ S•
...................... ·····~-· .... ······~· ..
§ 6"' O valor previsto_ no inCis-o II deste artigo
será reaJUstado em janeiro de_ cada ano, emJ:unção
da variação nominal das Obrigações Reajristáve~s
do Tesouro Nacional- ORTN (Lei n" 6 . 423, de 17
de junho _de 1977)".

Art. 29
cação.
Art. ]9

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em cOntrário.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS
3' reunião, realizada em 12 de abril de 1983.
As dez horas do dia doze de abril de mil novecentos e
oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, presentes

os Senhores Senadores Alberto Silva, Presidente, Marco
Maciel, Gabriel Hermes e Fábio Lúceita, reúne--se-a Comissão de Assuntos RegionafS.
- Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-

nhores Senadores José Lins, Albano Franco _e Carlos
-- - Chiarem.
Ao constatar a existência de número regimeDtal, o Se-;
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a
leitura da Ata da •reunião anterior, que é dada como
aprovada.
A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Gabriel Hermes, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 92/82 -·qu~ ''AUtoriza o iristituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria -INCRA, a doar o imóvel que mencioõa", Não hã debates e
a ComissãO, por unanimidade, ã.Prova o parecer do relator.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina-da pelo Senhor Presidente.
4• reuniio, realizada
em 29 de junho de 1983. (Extraordinária)

As dez horas do dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissãõ,
presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, Presidente, Josê Lins, Carlos Chiarelli e Mário Maia, reúne-se,
extraordinariamente, a Comissãõ de Assuntos Regionais.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, Os Senhores Senadores Marco Maciel; Gabriel Hermes, Albano Franco e Fábio Lucena,
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada comO
aprovada.
A seguir, o Senhor PrCsidC:nte concede a palavra ao Sr,
Senador Mário Maia que emite pareêer favor.á.Vel lio
Projeto De Lei da Câmara n' 92, de 1983- qu~. "Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Cariús, no EStado do Ceará". Não há debates, e a
ComissãO, por unanírilidade, aprova o parecer do relator.
Nada mais havendo_ a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilhenne Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

a

.

- COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
7' reunião~ realizad1_1 17 de maio de 1983.

As dez horas do dia vinte e sCis dejuiiho de mil nove~
centos e setenta e nove, na Sala de Reuniões da Comissão, no Anexq. "B", presentes os Senhores Senadores
Evelásio Vieira,- Presidente; Leite Chaves, Passos Pôrto,
José Lins, José Richa, Benedito Canelas e os Senhores
Harry Voo i, representante do INCRA e Manoel da Silva

--- ..

-

-

.

Colocado em discussão, os Senhores Se'nadores Benedito Cãnelas e Lei_te Chaves, solicitam vistas, sendo deferidas pela Presidência_,_
Nada mais
para constar,
da Comissão,
será assinada

12~

8• reunião, realizada em 26 de junho de 1983.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
6• Reunião, reaUzada em 26 de junho de 1979

.

Costa Jr., representante da Construtora Andrade Gutierrez S.A., reúne-se a Comissão de Agricultura.
Deixa de comparecer, por motivo justrticado, o Senhor Senador Pedro Pedrossian.
E dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior,
que é dada como aprovada.
Constante -da pauta, ê relatado o seguinte projeto:
Pelo Senhor SenadOr José Lins:
Parecer_ favorãvel ao Projeto de Resolução n' 90, de
1979, do Senhor Presidente da República, solicitando
autorização_do Senado Federal, seja aulorizada_a alienação de terras públicas no Município de_$o Felix do
Xirigu (PA).

As dez horas do dia- dezessete de mã.io de mil novec~
toS-e Oitenta e três, nã Sala de Reuriião da Comissão, A!a
Senadof Alexandre Costa, com.parecem os Senhores ·Senadores Alexandre Costa, Presidente, Saldanha Deizi" e
Gastão ~MüUer, para a reuniáo- âa C_offiis-sãO do Distilto
Federal~
·
Deixain de comparecer, por motivos justificados, eis
Senhores Senadores Lourival Baptista, Murilo Badaró,
Guilherme Palmeira, BeneditO Ferreira, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Mauro Borges e Alfredo Campos.
Não havendo número regiinê:ntal, o Senhor Presidente
Senador Alexandre Costa, dispensa a leitura da Aui da
reunião anterior.
Em seguida, suspende a realização desta reunião e determina a_o secretário, Que comvoque a próxima para o
dia sete de junho de 1983, às 10:00 horas, com a mesma
pauta da reunião -de hoje, que não se realizou por falta de
quorum.
Nada mais havendo a tratar, para contar, eu Kleber
Alcoforado Lacerda, Assistente da Coniissão, por determinação do Senhor Presidente, lavrei a presente Ata, que
lida e aprovada, serã po~ Sua Excelência asSfnada.

As dez horas do dia vinÍe e Seis de junho de mil novecentos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador
Lãzaro Barboza e- a preserré~ dos Senhores Senadores
Saldanha Derzi, ltarnar Franco, Passos Pôrto, José
Guiomard, José Sarney, Moacyr Dalla, Affonso Camargo, Adalberto Sena e Henrique SaD.tillo, na Sala de Reunão do anexo. '"'B", reúne-se a Comissão do Distrito -Fe~
dera!.
Dei~am d~ comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Martins Filho, Murilo Badoró e José
Caixeta.
Ê disPensada a leitura da Ata da reunião anterior que
é dada como aprovada.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente inicia os trabã.lhos, e. com:unica aos seus
paies qUe a prl:sente reunião se destina à apreciar-o iiem
I (um) da pauta, o Projeto de Lei do Senado n' 303/79DF, qu~. "institUi a Taxa de Limpeza Pública no Distrito
Federal e dá outras providencias. O Relator da matéria,
o Senhor Senador Itamar Franco-, na reunião do dia 225-80 apresentou parecer pela rejeição do projeto; em discussão o parecer, a presidência concedeu vista conjunta
ao Senhores Senadores Murilo Badoró e Saldanh-a Oerzi. Prestados os esclarecimento necessários, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Murilo
-Badaró, que apresenta VOTO EM SEPARADO, favorável ao Projeto, com 2 (duas) Emendas; e o Senador Saldanha Derzi manifesta-sê de acordo com a conclusão do
voto do Senador Murilo Badaró.
Durante a discussão da- matéria, o Senhor-SenadÕr Affonso Camargo pede a palavra e solicita vista dO Projeto,
no ·que é atendido, determinando, o Senhor Presidente, a
entrega do respectivo processo ao requerente.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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havendo a tratar, encerra-se a Reunião e,
eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
pelo Senhor Presídente.

COMISSÃO DE ECONOMIA
Reunião, realizada em 10 de agosto de 1983

As dez horas do dia dez d~ agosto de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente; Albano Franco, José Fragelli, Gabriel Hermes, Fábio Lucena, José Lins, Affonso Camargo, Benedito Ferreira e
Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Luiz Cavalcante, Jorge Kalume, JoãÓ Castelo, Severo Gomes e Fernando Henrique Cardoso. Ha~
vendo número regimental, o Sr. Presidente declara aber- tos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, -que é dada como aprovada. São apreciadas as
seguintes matérias, constantes da pauta: Mensagem n'
123/83- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Estância {SE), a contratar operação de cré.dito no valor de Cr$ 45.299.987,01. Relator: Senador Albano Franco, que apresenta parecer favorãvel, concluin_do por um Projeto de Res_olução. Não há debates, c o parecer ê aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto
Legislativo n9 17/82- Aprova o texto do Acordo Geral
de Cooperação entre o Governo -da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Moçambique, concluído em Brasília, a 15 de setembro
de 1981. Relator: Senador José Lins, que oferece parecer
favorâvel ao projeto. Não há objeção c o parecer é aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo
n' .8/82 --Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Mali, concluído em Brasflia, a 7 de outubro de 1981.
Relator: Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favorável ao projeto. Colocado em discussão e votação, o
parecer ê aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n~" 4/83- Aprova o-texto do Acordo_ entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina Democrática e Popular
para a criação- de uma Comissão Mista BrasileiroArgelina, concluído em Brasflia, a 3 de julho _de 1981.
Relator: Senador Benedito Ferreira, que apresenta parecer favoi-ável ao projeto, que é aprovado por unanimidade pela Comissão. São adiadas as seguintes matérias:
PLC n• 25/82, PLC n• 96/81, PLC n• 33/82, PLS n•
199(81, PLS n• 232/81, PLS n• 241/80, PLS n• 248/81 e
MSF n~" 134/83. Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, .lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, AssiStente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
T
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Havendo número Tegirilentãl, o Senhor Presidente de-clara abertos os trabalhos e esclarece que a presente reu~
nião se destina a discutir o roteiro da palestra a ser preferida pelo Senhor Richard C. Olson, Assessor Senior do
Líd.:r da Maioria da Câmãra de Representantes do Cán..:
gresso Norte-Americano, _que abordarã o terria "Legislação Energética·~. Em seguida, o Sc!nhor Presidente con-.
cede a palavra ao Senhor Senad_or Affonso Camatgõ,
que ressalta a importância do assunto, inc!usíve da sua
oportunidade. Também usa da palavra o Senhor Senador Luiz Cavalcante _e endossa as- palavras preferidas
pelo Senhor Senador Affonso Cimargo. EnCerrada-a
discussão, o Senhor Presidente coloca a proposta em votação_sendo a mesma aprovada, por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão e- vOtação o item dois da pauta, proposta de realização de um
Simpósio sobre a ''PrOblemâtiCa- das Res.ervas Minerais
do Pais". Após debatído o assunto pelos Senhores Senadores presentes, a proposta é aprovada e a presidência
designa o Senhor Senador Henrique"Santillo, para e1aborar o programa e a lista-de autorídades a serem convidadas, ficando a r:ealização do referido Simpósio; para a
primeira quinzena de maio de 1981.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, a presente Ata-_ qUe, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
4~

COMISSÃO DE SAÚDE
Reunião, realizada em 16 de setembro de 1982

As dez horas do dia dezesseis..de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da ComiS;,;
são, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores_Almir Pinto, Presidente eventual, Henrique Santillo, Saldariha Di!à:í e· a-Senadora Laélia ae Alcântara, reúne-se a COinissão d-e Saúde._
_ __
Deix·am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jaison Barreto, Lo manto Júnior e José
Guiomard.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovadaL
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ã
Senadora Laélia de Alcântara, que emite parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei da Câmai-a n~> 73, de 1981,
qu~. "dispõe sobre a exigência de certificado de conclusão de c_urso de especializaÇão em Medicina Aplicada à
Educação Física para o Exercício das Funções de Médico Assistente de Educação Física e Desportos, nos estabelecimentos que especifiCa". Posto em díscussào o parecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por
unanimidade. Continuando com a palavra a Senadora
Laélia de Alcântara emite parecer pelo arquivamerito ao
Projeto de Lei da Câmara n?. 115, de 1978, qu~. ''dispõe
sobre a obrigatoriedade de afixar prazo de vaHdade para
consumo nas embalagens dos produtos que especifica",
Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em votação,
é o mesmo aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, os Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Henrique Santillo, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n~> 174, de 1980, que
..dispõe sobre o funcíoiiainentõ-das clínicas que menciona". Posto em discussão o p·aíecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado _Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi~
nada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
4• Reunião, realizada em 27 de março de 1980
As onze horas do dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta, na Sala de Reuniões do Anexq "_B",
presentes os Senhores Senadores Tar!i"O Dutra - Presi-
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dente, Paulo Brossard, Amaral Peixoto, Aloysio Chaves,
Mendes Canele, Almir Pirite, Itamar Franco, Saldanha
berzi, Lom-antO Júnior, José Guiomard, Nelson Carneiro e Aderbal Jurema, reúne-se a Comissão de Relações _
Exteriores. Comparecem, ainda, os Senhores Senadores
Jarbas Pa_ssarinho, Nilo coelho e Orestes Quércia, não
i_JH_egranteS dã C~missão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se:nhores_ _Senadores -Bernardino Viana, Lenoir Vargas,
luü:__ Fernando Freire e Tancredo Nev~;s.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Pross_eguindo, comunica que a reunião terá por finalidade ouvir a exposição oque fará OSenhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Embaixador Saraiva Guerreiro,
que comparece à Comissão, atendendo convite qu_e lhe
foi forrllulado, para expor acerca da ocupação da Embaixad~ Dominicana em Bogotâ, onde se encontra o Diplomata Geraldo Eulâlio do Nasciinento e Silva, Embaixador do Brasil junto à República Dominicana. Esclarecendo, que o Senhor Ministro farâ a exposiÇão e após o
encerramento, serâ franqueada a palavra a quem dela
queira fazer uso, pelo prazo de dez minutos, para interpelações à Sua Excelência. E, ainda, que a reunião serâ
em cai-áter público, salvo deliberação-em conirâ~io, are-querimento de qualquer Senador. Não havendo manisM
festaçào em contrário, sobre a proposta, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Ministro para que
inicie sua fala. Encerrada a exposição, usam da palavra
para interpelações, os Senhores Senadores Itamar Franco, Aloysio Chaves e Aderbal Jurema. Não havendo
mais quem queira usar da palavra, o Senhor Presidente
agradece a presença do Senhor Ministro, declarando
cumprida a finalidade da reunião.
Nada mais havendo a tratar, enct!rra-:se a reunião, la~rãildõ eU, câfldido Hippert, Assistente da Comissão, a
presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação juntamente com o
-apanhamento taquifrâfico da reuníão, por determinação
de Sua Excelência.

ANEXO À ATA DA 4•REUNIÀO DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES, REALIZADA EM 27 DE MAÇO DE 1980, ÃS l/:00 HORAS,
REFERENTE À EXPOS/ÇÀO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES> EMBAIXADOR SARAIVA GUERREIRO- QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE.
Presidente: Senador Tarso Outra
li' Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi
2<:> Vice-Presidente: Senador Lomanto JúniorIntegra do Apanhamento Taquigráfico
O SR. PRESIDENTE (Tarso Dutra)- Havendo número regimental vou declarar abertos os trabalhos e neste momento, estou convidando S. Ex• o Sr. Ministro do
Exterior a fazer parte da Mesa dos Trabalhos.
Srs. Senadores o Exm-~>.. Sr. Minístro do Exterior, Enlbaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, encontra-se presente a esta Comissão, atendendo ao convite que lhe foi formulado para versar a matéria da ocupação da Embaixada Dominjç;3,na em B_ogotá, onde se encontra o diplomata Geraldo Eulália do Nascimento e Silva, Embaixador
do Brasil junto à República da Colômbia.
Nos termos regimentais, referentemente à lllatéria, é
plenamente ã.ssegurada, sem qualquer irlterpelação o uso
da palavra ao ilustre Ministro e, sem embargo, desde logo, das inscrições para as posteriores informações.
Encerrada a fase da exposição, qualquer, Senador
pode interpelar o Sr. Ministro durante 10 minutos, sendo
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assegurado igual prazo ao Sr. Ministro para respc.nder à
interpelações.
A sessão, também nos termos regimentais, é aberta,
salvo del_íbefação em contráiíO a fequerimi:ilto de qualquer Senador. N9 momento,_ seguindo ~s norn:as :sta_b_~
lecidas no Regimento, os nossos trabalhos serao mtetra·
mente abertos.
C0m-esses.J~sclareç_if!tentos iniciais,-cOriCédo a J?alavra
ao nobre Ministro Saraiva Guerreiro para fazer a sua exposição.
O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO~ iõxcelentíssimo Sr. Senador TarSO Outra, Srs. Senadores da
ComiSsão de Rcdações Exteriores e outros que aqui estejam:
Vim,_ com muito prazer, a esta reunião, embora o as~
sunto que me traz aquf seja dos mais dolorosos e dos que
mais tensão me _causou como à opinião pública em geral:
um ato que em-ocionou a todos nós.
Temos procurado, confrontados com esta situação, fa~
zer todos os esforços no sentido de que ela possa ser en~
caminhada para uma solução que assegure a integridade
dOs reféns. Os métOdos-utilizados e a responsabilidade,
evidentemente, para obter esse resultado são do GoVerno da Colômbia, do Estado territorial. Nossa atitude_é
-semi:Ihante e temos nisto agido em coordenação com os
governos dos outros países que têm diplomatas seqUestrados na Embaixada Dominicana em Bogotá.
Esta ação coordenada, em conjunto, não Se endereça a
uma negociação para resolver a questão dos seqUestros
dos diplomatas diretamente. Ela se dirige ao GoVerno
colombiano que é o responsável.. E temos feito isso,
cOmo cabe, nos termos corretos: como Pais sobe_rano e,
no caso, inclu_sive, um País amigo, ao mesmo tempo, expressando dificuldades naturais da situaçã-o; mas, ao
mesmo tempo, expressando a nossa opinião, a nosSa
preocupação, e procurando manter uma mútua irifoimação constante, isto é, uma mútua informação entre o
Governo colombiano e os países que têm seus reféns na
Embaixada.Nós temos por quê determinar os métodos que o Governo colombiano segue nas negociações ou nos esfoiços·
que desenvolve para solucionar a questão. Isto é uma
responsabilidade do Governo da Colômbia: mas nós podemos- e temos feito, todos esses países- tomar uma
posição de que é necessário, é inelutável, que o Governo
da Colôrribia negocie com vistas a unta solução paCífica
que assegure a integridade dos reféns e de diversas maneiras. Além do grupo dos 15, que na verdade hoje são
apenas 13 diplomatas seqUestrados, mas se continua a
falar no grupo do_s 15, há um grupo menor por eles esco~
lhido que têm contatos maís- freqUentes, quer com o
Chanceler da Colômbia, quer- muito mais raramente,
como é natural- com o Presidente da Colômbia. Nesse
grupo estão: o Embaixador Representante da República
Dominicana, que é o País em cuja sede diplomãticã se
verificou a invasão, o Representante dos Estados Unidos, o do México e o da Áustria. A esses quatro, por solicitação unânirrie dos demais, juntou-se o emisSário brasileiro depois que chegou a Bogotá,
-_Tive dois cantatas telefônicos com o Chanceler da Colõ"rlibi3. -e, nuili- momentO- que achei apropriado, enviei
para lã uma pessoa de minha total confiança, um dos
melhores elementos do serviço diplomático brasileiro,
em termos de competência e habilidade; trata-se do chefe
do meu gabinete, pessoa que está inteiramente a par da
- iUínha m-alldril de pensar, sendo um bom negociador,
uma pessoa de muita habilidade, o qual está tendo uma
atuaçào satisfatória e impOrtante. E óbvio; e Os.Senhores
co-mpreenderão isso, que os detalhes dessas negociações
não podem ser revelados, mas eu posso garantir completamente que não houve de nossa parte nenhuma improM
priedade, que não houve nenhuma omissão, o que evidente, e há, como eu disse, uma pessoa de minha total
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confiança, muitá firme e muito hábil, que está exclusivamente dedicada a este assunto dia e noite: foi um dos
dois úniCos emissários esPeciais. O outro foi um emissário papal, Monsenhor Lague, que foi recebido individualmente pelo Presidente da Colômbia, por duas horas,
porque não se poderia exigir mais, em termos de atenção

à exposição de posições oi.t interesses nossos e em termos
de explicações por parte do próprio Presidente da Colômbia. Além disso seria impróprio ir claramente, inas
acho que posso, hoje, dizer, coino disse no primeiro dia,
que apesar das dificuldades que são óbvias, apesar dos
vais-e-vens- digamos assim- de um -proceSsá-deS-se-tipo, a nossa posição é de que confiamos em que o Góverno colombiano encontrará uma solução que assegure a
integridade dos reféns.
Creio que, em linhas gerais, ê o que posso, iniciãlmente, expor a Vossas Excelências.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tarso Outra) - Está assegu:.
rado o direito da palavra a qualquer um dos Srs. Senadores.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tarso Outra) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro:
Devo, inicialmente, dar algumas explicações, sobretudo a V. Ex', já que fui o autor do requerimento que pretendia a convocação de V. Ex• ao Plenário do Senado. E
o fiz através do plenário, Ex•, porque mal voltávamos do
recesso, as comissões perma:rientC.s ainda não estavam
definidas se continuariam ou- não. Lembrei, inclusive,
historicamente, o que se passou em 1826, quando um
comnterrâneo nosso, Bernardo Pereira de Vasconcelos,
lutava insistentemente na êpoca -veja V. Ex• a data,
agosto de 1826- pois pretendia trazer Ministros à Câmara dos Deputados. Entendo eu também, Sr. Ministro,
que se o Senado tem por dever constitucional aprovar ou
rejeitar chefes de missões de caráter permanente, deve ele
também participar mais atiVamente da política externa
brasileira. Dir-se-á que S. Ex•, o Sr. Ministro, nada trouxe de novo nem poderia trazê-lo, mas o importante ê que
o Sr. Ministro esteja conosco nesta Comissão de Relações Exteriores; o importante ê que o Legislativo Brasileiro, nesta hora, uma hora de ofensa à liberdade, uma
hora de violência num país estrangeiro, o Legislativo
Brasileiro não fique ausente, razão pela qual sinto-mesatisfeito com a sua presenÇa na Comissão de Relações Exteriores.
Eu me permitira dizer, com-a licença do Sr. Presidente,
que a sua exposição já complementou algo que eu poderia perguntar. Mas, ainda assim, talvez iniciássemos os nossos debates, na tentativa de ampliar, se for possível, o
que V. Ex' trouxe à Comissão de Relações Exteriores.
Começaria então, indagando o _seguinte: houve mediação austríaca, Ou cubana? O Brasil ofereceu a sua mediação também junto ao GoVCrilo da -Colômbia? Veja V.
Ex• que falo em mediação.

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Senador Itamar Franco, não tenho a menor dúvida das excelentes intenções e motivações de V. Ex• quando propôs
a minha vinda ao Senado. NãO"ferei, nunca, dificUldade
em conversar, quer formalmente, quer informalmente,
em conjunto ou individualmente, com-qu3.1quer membro
desta comissão ou do Senaáo-;-em Seral, sobre questões
de política externa. A rigor, temos uma posição, em política externa, que ê perfeitamente o-Steitsivil,-íSto é, tirante
aqueles aspectos que implicam momentos de uma negodação em curso, tudo mais ê claramente ostensivo, quer
dizer, os primcfpiOS qUe noS norteiam, os objCtivos que

pretendemos, o estílo que procuramos imprimir à ação
diplomática, tudo isso não temos nenhum problema e
considerO que a participação, sobretudo do Senado, é
um reforço para a posição externa brasileira. Assim
como a vejo, não temos um regime parlamentarista, mas
é da essência do nosso regime presidencial que haja essa
forma de cooperaÇão com o Congresso e, no caso de
política exterior, preeminentemente com o Senado.
Quanto à pergunta específica que V. Ex• colocou, deve
dizer que não, o Brasil não se colocou como mediador,
porque nós nos consideramos no caso uma parte; temos
=-relações com O Governo colombiano, não temos coritato
nem relações com os guerrilheiros; não podíamos portanto, mediar, nem eles nos pediram para agirmos- desa
fo-rma e _de nenhum doS -lados. No caso da Austria, hou-ve uma iniciativa austríaca nõ inicio_ do incidente, logo
nos primeiros dias, etD. que o Govern-o austrfaco propôs
aos dem8:is, que tinhain diPlomatas seqiie"strados, que se
reunissem e procurassem coordenar suas posições. Sugeriu talvez até_ um grupo que se reuniria, -não em Bogotá,
. __mas_em. Caraca!i. E nós fomos frioS a es_sa sugestão por
entendermos que se houvesse uma ação deveria ser em
Bogotá, diretamerite-com o Governo co1ombiano e de
uma maneira que não fásse instllticionalizada, mas o resultado natural de um consenso entre os pafses que tinham diplomatas seqUestrados na embaixada da República Dominicana. E assim se fez, em nenhum momento nós, o Governo brasileiro, participou ou estimu.:lou negocíações paralelas, porque nós sempre partimos
do princípio de que o Governo colombianO era o responsável, tinha uma responsabilidade indivizível pela solução do assunto, a fim de assegurar aquele resultado. O
que tínhamos plena autoridade para fazer, não só por
nossas concepções em matéria de Direito Internacional,
mas porque nós mesmos, em situação semelhante, não
admitimos, da parte de países interessados ou vitüi:uidos,
qualquer entendimento que não fosse conosco, com o
Governo brasileiro, e assumimos a plena e total responsabilidade pela solução das questões que se apresentaram desas natureza. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tarso Dutra) Itamar quer prosseguir a interpelação?

O Seriador

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• nos concedeu
dez minutos, e eu gostaria de continuar.
O SR. PRESIDENTE- 'Í"em V. Ex• a palavra, cada
vez que quiser, por dez minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou tentar ser o mais
breve possível para permitir-a interpelação dos demais
companheiros. Sr. Ministro ainda me sinto mais à vontade para perguntar a V. Ex•, porque tive o prazer de ser o
seu Relator quando da sua designação para Embaixador
·na França. O cancelamento de sua visita à Colômbia se
âeu pela invasão ou pela situação polftica reinante naquele pais?
O SR. SARAIVA GUERREIRO - Sr. Senador Itamar Franco, pOsso explicar isso facilmente. Telefonei ao
Chanceler colombiano, dei-lhe uma satisfação pessoal,
esperei o máximo para tomar a decisão, porque não par1ir do princípio de que a situação necessariamente se prolongaria; a minha esperança, como a dele e, provavelmente, a de todos, era de que ela pudesse evolver de uma
forma rápida. Então, atrasei o mais que pude o momento de suscintar a questão de cancelar ou não a minha vi-síta a Bogotá. Poucos dias antes, pois na segunda-feira
seguince eu deveria estar lá, embarcando aqui no domingo, telefonei ao Chanceler Diego?, com quem me dou
---pessoalmente muito bem, conheci-o em Lima, enfim, é,
_ um homem de muitas qualidades, _e disse-lhe: não faz
~Sentido eu ir aí, se não Vamos poder conversar, você não
vai ter condições, nem tempo, nem disposição de tratar
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daqueles assuntos que havíamos planejado trabalhar
juntos - ou seja vários assuntos relativos à cooperação
amaZ:ônica. E um assunto que interessa muito a ele, pois
é um professor uníversitário, sempre teve interess_e por
todo esse assunto amazônico, tem atê livros publicados;
o Senador Aloysio Chaves é quem o conhece bem nestas
qualidades de aspectos relacionados com essa aproxim_ação do Brasil com os países andinos todos. Enfim, havia assuntos bilaterais, que não iam ser resolvidos, mas
que estão em bom caminho, e que são de muito interesse,
inclusive de outras pastas, além do caf~_. que sempre houve, mas, as _autoridades do café, daqu-i e de lá, se entendem quase quediaríãinente. Mas, haveria uma oportuni~
dade_ para irem o diretor e o Presidente do Instituto Brasileiro do Café. Há também este plano, que todos conhecem, da eventual exploração eventual do carvão, bipartite, ou tripartite, talvez também com espanhol, com
estrada-de-ferro, enfim, tU:do isso viria a ser concluído.
Era uma oportunidade também para este lado de assuntos mais operacionais, ou ter um impulso ou ter uma
maior clarificação; enfim, ajudar um pouco nesse campo. Obviamente, ele sabia de tudo isso. Eu disse-lhe: não
posso imaginar, nós dois nos sentarmos para conversar
sobre esses assuntos, num momento de tensão, tão sério,
em termos dos problemas e das responsabilidades que
você tem em mãos. Então, digamos assim, isto era do
mais elementar sentido comum e nãO tivemos nem que
discutir o assunto. Depois, falamos ainda um pouquinho
sobre a situação criada, mas não precisei entrar em nenhuma pesquisa maior, mentalmente, se deveria ou não
ir. Era evidente que, dada a situação, não se podia nem
pensar em realizar um encontro desta natureza.
O SR. ITAMAR FRANCO - Tem havido alguma
discordância do nosso representante na OEA face à situação da Colômbia?
O SR. MINISTRO (Saraiva Guerreiro) --A discussão do assunto no Conselho da OEA, resultou de uma
iniciativa colombiana que desejava um endosso, um
apoio da organização nesse momento de tensão. As discussões, inicíalmente, foram de maneira informal, até
chegar-se a um consenso, que é a forma normal de trabalhar, digamos, do Conselho, num caso desses. Em geral,
aliás, sempre se busca um consenso. E evidente que os
primeiros textos, as primeiras sugestões, apresentavam
imposições que -eram, no caso da Colômbia, aquele texto
que seria o mais favorável ou que refletia, em, certos
pontos, a condição específica do governo colombiano, o
que ele tem dito, etc. Não só o Brasil mas outros pafses
tinhain -dificuldades em endossar um texto que fosse-exatamente aquele. Então, houve um certo esforço, vários
delegados sugeriram modificações, nós também; o governo da Colômbia, por sua vez, fez um esforço para
adaptar-se a uma fórmula que fosse aceitável para ele,
que representasse uma posição comum. Houve um esforço, digamos, de conciliação.
No curso desse esforço, em alguns momentos, tivemos
opiniões divergentes em relação a uma palavra ou outra,
sobretudo de ênfase. Tanto que ·o texto final da resolução a que chegamos, na OEA, não tem qualquer incompatibilidade com as posições que o Brasil tem tomado. O Conselho, em resumo, se manifesta consternado
pelos graves acontecimentos de Bogotá, etc., pois recorda as disposições da Convenção de Viena sobre relações
diplomátiCaS de 18 de abril de 1961, das resoluções _da
Assembléia Geral da OEA, que condena atos de terrorismo, etc., violatórios não apenas dos Direitos Humanos
mas, também, das normas que regem as relações internacionais. Quer dizer, não temos a mínima dificuldade com
esses dois parágrafos.
"O direito de inviolabilidade que ampara os
agentes diplomátic-os, etc., em missões, constitui
norma fundamental que garante a convivêõ.cia pacífica entre_ os estados ... "
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Não temos problema nenhum no primeiro parágrafo
que diz:
..... manifestar-Se enfático repúdfo ao execrável
assalto à residência da Embaixada da República
Dominicana. Tais fatos constituem flagrante violação dos direftõs fundamentais do homem, da dignidade e do valor da pessoa humana e de princípíos
essenciais do direito das gentes ... "
Este é um parágrafo em que o Conselho se manifesta
sobre o fato em si ocorrido, em termos veementes de
condenaçãoL _
Depois vem o parágrafO,- diB;amos assim, de manifestação de solidariedade ao Estado membro que estâ sendo
vítíina desse incidente. Diz ele:
~~Expressar

sua solidariedade para com o gover-

no da Colômbia, na confiança de--que os esforços
que vem realizando para preservar a integridade dos
reféns e lograr a sua libertação conduzirão à solução
adequada do problema."
Este parágrafo, que já foi resultado de várias mo_dificações, supressões de pontos controvérsos, também a
nós não é absolutamente incompatível com a nossa posição. Nós podfamos participar do consenso.
O nosso representante, Embaixador Alarico fez uma
explicição de voto, um comentái'iõ Sobre o voto, em que
obviamente não se manifesta uma divergência com relação ao texto do consenso, do qual nós participamos.
Mas, ressalta que nós teríamos preferido uma ênfase ainda maior no sentido de que houvesse uma solução pacífica ·que -assegurasse a integridade dos reféns. Então, a diferenciação da nossa posição em relação ao consenso
não era uma questão de substância, era uma queStão de
que nós teríamos gostado que desse uma ênfase maior
nesse ponto. E, evidentemente, nós terminamos essa explicação de voto com esse último parágrafo, dizendo:
"Reitero a confiança do Governo e do povo brasileiro de
que o governo da Colômbia, confrontado com tão lamentáveis acOntecimentos, saberá dar-lhes soluçãO que
não envolva força - aliás o governo colombiano tem
afirmado enfaticamente que não usará da força; a nãO
ser que haja um início de violência dentro da própria embaixada - com vistas a assegurar a integridade dos reféns e sua pronta libertação, de acordo com a tradição
deste país de acatamento às normas do Direito Internacional."
Então, se se quiser diferenciação da nossa posição se
refere a um advérbio, a um verbo mais afirmativo...assegurar", etc. Este consenso da OEA, que é obviamente
aceitável para a Colômbia, representa uma manifestação
de apoio a um Estado membro, num momento particularmente dificil, não só não nos cria dificuldades, cOmo é
aceitável. Quisemos, aperias, na explicação de voto ressaltar que se tivéssemos redigido o coflsenso, teríamos
acrescentado um advérbio. "pronto", aqui, um ...assegu~
rar" ali e etc. E óbvio que um consenso como resultado
de uma conciliação geral é plenamente satisfatório para
nós, tendo em vista que é um Consenso.

a

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Pr((Sidente, eu teria
vârias perguntas, mas vou limitar-me apenas a duas para
permitir aos Srs. Senadores que façam suas indagações.
Sr. Ministro, V. Ex" acabou de afirmar -na sua ligeira
explanação que enviou um homem de sua perfeita confiança, seu chefe de gabinete, um diplomata de grande
capacidade de negociação. Esse diplomata estâ sentindo
de perto o que se passa na Colômbia, e, inclusive, pelo
menos por notícias de jornais, esse nosso diplomata teria
vindo ao Brasil e tid_o uma conversa com V. Ex", se não
me engano, no domingo. Não-se-ria posSível V. Ex.. aclarar mais um pouco, porque o homem está lá presente, está sentindo o que se passa, está participando de negociações e de entendimentos.. V. Ex .. foi muito sucinto em

. DJARIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dizer que é um homem de confiança, um hábil conciliador, um hábil diplomata, mas eu gostarria,-então;-que, se
possível, V. Ex" aclarasse mais a nós outros a presença
deste homem na Colômbia e realmente o que está se passando,com_ maior profundidade.
O SR. MINISTRO (Saraiva GUerreirO}=.:: O Cfue-põSso acrescentar ao que já disse é o seguinte. A motivação
para o envio do emissfi.rio eSpeciitré evidente que é o sen- tido d"e ciue, uma vez que o chefe da missão dimplomática, está seqUestrado, ficará á testa da miss'ão o Conselheiro, como encarregado de negócios; cOmpetente e dedicado, funcionando muito bem mas, por definição, até
por s-eu stafus, com menor acesso às autoridades de nível
superior, de nível ministerial e obviamente ao presidente
da república. Aí muito menos. Então, como já haVia
acontecido com vários outroS Países que tinham reféns lá
e que havi"ãrii' enviado emissârios especiais, em nível de
embaixador, só isto, só este fato, justificiria a ida desse
emissário especial. Mas, além disso, havia também outra~ motivações, ou concausas, mas ê evidente que para o
próprio pessoal da nos-sa embaixada e também para a
embaixatriz que lá estava, a presença de um homem, que
é sabidamente o homem da confiança do Ministro e que
foi especialmente para isso, era também de certa maneira
um conforto um apoio. Mas esses digamos assim, são
motivos- óbvios evidentes. A razão principal não era o
envio de qualquer um, mas de alguém que conhecesse
muito bem_o assunto, a nossa posição, o nosso Pensamento, indilSíVe, e que pudesse- conVersai com o Ministro do Exterior - e como ele teve também oportunidade
de conversar com o próprio Presidente-, sabendo essas
pessoas, os interlocutores, que ele era realmente o fiel intérprete na nossa maneira de sentir. No curso dessas conversas, o Embaixador Carbonrd se houve como sempre
muito bem, e passou a ter confiança dos demais
membros do grupo dos 15 que são 13, passou a ser muito
consultado, muito ouvido por eles, passou a ter um entendimento muito próximo, inclusive com o emissário
papal, que é_o Núncio da Santa Sé em Buenos Aires; pas-SOU a ter, por força dessas circunstâncias, necessariamen~
te, maior acesso, pela confiança que desde logo inspirou,
uma possibilidade de melhor perceber, se se quiser, os
matizes., as nuances das posições de cada um, embora
haja uma coordenação, uma posição comum certas, a
analisar e a .ãValíar, digamos, aquilo que lhe era dito pelas autoridades colombianas, passando a ter um quadro
muito mais preciso desses matizes, dessas nuances onde
estavam as verdadeira-s dificuldades etc.
-E óbvio; e tudo tem sido publicado, quais são as dificuldades. Também, quanto ao método de negociação se~uida, não vamos, absolutamente, e nunca dissemo_s -ao
Governo colombiano.~ ..Solte tantas pessoas, deixe tantas
lá, faça isso ou faça aquilo". Temos insistido para que
negocie com esse objetivo, não deixe cair a negociaçãO e
o Governo tem procurado, evidentemente, fazer um esforço real. E devo dizer, também, que o Embaixador Geraldo Eulalio do Nascimento e Silva tem telefonado. E
pennitido e ele telefonar diariamente para a esposa e
para o Carbonaid e conta alguma coisa, naturalmente
com a presença de algum guerrilheiro. To das as notícias
que eu tenho, quer diretas, resultantes do que se pode deduzir desses telefonemas, até do tom de voz, ou quanto
--por outros caminhos, como as do médico cardiologista
qlie esteve na Embaixada para tratar do Embaixador venezuelano e que teve contactos com outros também, e
com o próprio Geraldo e até por declarações públicas
dos guerrilheiros, ele está fiSicamente bem, psiquicamente muito bem, lúcido, com uma excepcional serenidade e
é visto como um elemento, lá dentro, que até tem aJudado, de certa maneira, a vida dos seqUestradores, do ponto de vista de disposição moral. Então, iodos esses fatOs
-conS.titUem, digamos assim, essa possibilidade d~ agir
junto ao governo colombiano de uma forma sutilmente
correta; mas-clara, precisa, sobre a nossa posição, que é
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conhecida, usando os termos que devem ser usados, as
oportun-idades em que cabe realmente manifestar enten·
dimento,_cooperação e confiança com os demais que têm
reféns lá dentro. Quer dizer, esse estilo de atuai', essa maneira de atuar.
Era o que nós poderlamos fazer. Não vamos tentar resolver por nós, em negociações paralelas ou por arranjos
'fora desse canal, a situação do nosso Embaixador lá, que
demonstrou, mais uma vez, que é um funciOriário -de
muitO bom nome, um jurista. Inclusive, há um livro dele
sobre a Coõvenção. Ele foi o nosso Delegado na Confe·
rência de Codific::ição, que aprovou essa Convenção. Ele
é um perito na matéria, perito e vítima.
Mas, acho que ele está honrado, com a sua calma, sua
serenidade, sua habilidade na convivência difíCil, trancado numa embaixada com várias peSsoas, sem- nenhuma
possibilidade de sair daquele círculo, mas se mantendo
durante todo o tempo com o moral alto, com o bom relaCiorlamento com-os seus companheiros seqfiestrados,
com relações perfeitamente corretas com os seqUestradores. E, em todas as conversas que tem tido, quer telefônicas, quer com o emissário especial, quer com a sua espo·
sa, tem dado mostras de serenidade e lucidez. O próprio
incidente dos dois tíros que ele levou, que não foram graves, foram de raspão e que ele só comunicou à sua mulher, quando já estavam cicatrizadas as feridas, para não
criar preocupação, levando inclusive em conta o próprio
conforto e o bem-estar dos que estão do lado de fora.
Acho que não posso dizer ao Senador Itamar Franco
muito mais do que isto. Desculpe-me, se não pude ser
mais preciso.
O SR. ITAMAR FRANCO-Hámaisumapergunta
do Senador Saldanha Derri, que está aqui preocupado,
mas será a última pergunta.
Sr. Ministro, em alguns países a situação está se tornando difícil, como é o caso de El Salvador,
O ltamarati pretende assegurar medidas de maior proteção aos seus diplomatas e às nossas embaixadas?

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIRO- Se·
nadar Itamar Franco, esta é uma das nossas preocupações que temos lá fora.
Quando houve, recentemente, incidente na Guatemala, uma das minhas primeiras preocupações foi pedir a
polícia, embora aqui nós não tenhamos nenhuma indicação de risco, que desse uma atenção especial às embaixadas. Temos tomado as precauções, embora não esperemos absolutamente nada aqui. Acho que nesses assuntos é melhor pecar por excesso do que por omissão.
Agora, a segurança das nossas embaixadas no exte-rior, como de qualquer embaixada, é muito limitada às
possibilidades do próprio país acreditante, do que ele
pOde -fãzer.
" Os Senhores se lembram que no Século XVIII, havia o
quartier da Missão, O embaixador ocupava a sua casa e
todo o quarteirão ao redor tinha imunidades. Ele levava
com ele um batalhão de soldados, que ficavam ali. Houve até incidentes graves de rua, em Londres, entre tropas
de um embaixador da Espanha e da França, que uma vez
cruzaram. Tudo isso é impensável hoje. O que hã é um
mínimo de cautela maior. Há certas normas referentes à
cautela, onde acreditem que pode haver alguma coisa de
grave, façam isso ou aquilo, tomem cuidado, certas medidas referentes à maior segurança tisica daS embaixadas. No caso de E! Salvador, por exemplo, não havia nenhuma agência de segurança, na medida em que a poHcia
podia prover o guarda normal na porta da embaixada.
O que aconte:ce numa situação de tensão é que a própria polícia local, ocupada com a agitação de rua, às vezes já com aspectos de rebelião ou o que seja, ela tem menos meíos de atender às eÔJ.bt!Íxadas, erribora o EStado
Territorial tenha uma obrigação especial, uma obrigação
extra, -com relação à segurança das embaixadas. O que fizemos, no caso de El Salvador foi mandar, porque não
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tínhamos nenhum, mandar dois agentes de segurança.
Usamos muito pouco isto e geralmente qllãndo hã sinais
de que poderá ser útil. 1:: óbvio que este tipõ- de precaução jamais pode rã evitar uma invasão à embaixada.
Poderá dar um pouco mais de alerta numa situação dessas, poderá talvez dissuadir pessoas que desejam fazer
certos atas e que sabem que há um mhiimo-de resguardo
da embaixada e assim por diante. Mas, na verdade, ê
muito pouco em termos fi,sicos,
Os Senhores se lembram do caso da Embaixada Americana no Teerã, da Embaixada Americana em Islamabad, onde como sempre eles têm, inclusive, alguns fuzileiros, enfim, não uma tropa, mas Um serviço de gUarda.
E numa situação dessas é inúfil, o que pode ocorrer ê eles
matarem os fuzileiros.
De mQdo que há um risco que eles não podem deixar
de correr e que o nosso pessoal tem aceitado sempre com
muito senso de responsabiUdade profissional. E o que se
pode fazer, como eU _disse, são medidas acautelatórias,
medidas de efeito limitado, mas que são úteis, medidas
que o próprio pessoal da missão pode tomar, no sentido
de não se expor inutilmente, de uma guarda um pouco
maior, uma pOssibilidade de talvez_ ter um preaviso, uma
percepção de que algo de anormal pode ocorrer, com
uma pequena antecipação. Por pouca que seja esta antecipação sempre é útil tê~la, 15 minutos, às vezes, podem
ser decisivos numa situação dessas. Mas, não podemos ir
além disso, não há, praticamente, -nenhum país que tenha conseguido ou imaginado um sistema, digamos, que
garanta, que assegure sua própria Embaixada.
O SR. PRESIDENTE (Tarso Dutra) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Permitam-me uma
breve pergunta, mas que pode ter muitas implicações, no
nosso modo de ver, este problema, sobretudo em relação
à possibilidade de uma solução rápida e eficaz.
Indago a V, Ex•: Há no DireitO Constitucional <;olombiano ou na Legislação Ordinária impedindo a que o
Presidente desse País possa negociar e enc-ontrar, de
pronto, uma solução para os reféns que pei'manecem na
Embaixada?
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Senador Aloysio
Chaves a sua pergunta é muitO- pi!rfiOCtüe porque rima
alegação do Governo colombiano, e ele é o melhor intéi:prete, evidentemente, da ConstitUição do país e da sua
obra jurídica interna, é de que não encontra, dentro dessa ordem jurídica interna, meios de atender às reivindicações dos guerrilheiros, isto é, as pessoas qtie estão subjadice, condenadas, muitos deles ele não pode libertar;
segundo_ a interpretação deles, nesses casos, nem caberia
indulto e coisas desse tipo. O que pareceria, se se ficasse
apenas nisso, é que seria- irripossíveJ haver uma negociação, tirria conversa. No entanto, ela está havendo. Aí é
um problema que, do nosso ponto de vista, - e nos baseamos na obrigação intern-aCiODal, está aqui bastante
clara - isso é uma resPonsabilidade que não é nossa;
não vamos interpretar a Constituição da Colômbia, nem
a sua ordem jurídica interna, pois é uma solução que eles
têm que encontrar. E. evidente que uma ordem jurídica
de qualquer país não prevê situações como essas, que são
totalmente anormais. Ê uma situação anormal e que
tem, obviamente~ relevância, ~ uma questão também de
aplicação de outra ordem jurídica, a do Direito Internacional Público. Então, tem o Sr. aí um: prOblema. Entendemos que a obrigação do Direito Internacional Público
se sobrepõe no sentido de que um país não pode excusarse da responsabilidade pelo não cumprimento de uma
obrigãÇão internacioilal, para livrar-se da responsabilidade que decorreria do não cumprimento de uma obri.gação do Direito Internacional, ele não poderia excusarse alegando a sua ordem jurídica interna quando há uma
incompatibilidade, um problema, que pode ser grave,
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mas deve haver alguma maneira de resolver. Isso não
qUer' dizer- isso é que precisa ficar claro- que nós, jamais, tenhamos dito ao Governo d_a Colômbia: vocês
aceitem tudo que os guerrilheiros quiserem, vocês façam
isso, ou aquilo; apenas dizemos: temos confiança em que
voe& encontrarão um caminho para obter aquele resultado que esperamos de vocês e que, digamos, ê uma obrigação internacional, ou seja, a libertação dos reféns. O
processo que eles utilizarem é um problema deles. f: um
problema delicado,: mas vemos, desse ângulo, desse ponto de vista.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Eora do microfone.)----:
Alguns países a situação de emergência para as quais o
Poder Executivo ou o próprio Parlamento estavam autorizados a adotar medidas individuai&.. •

O SR. SARAIVA GUERREIRO -

O Sr. Senador

tem toda razão, Isto creio que é um tipo de dispositivo
que tem que ser criado, induzido, pelo que o mundo é
hoje, naturalmente, com as ressalvas, as formas de avaliação pelos órgãos representativos, etc, de diversas maneiras mas que permitem enfrentar situações que, infelizmente, estão aí, ningUém pode garantir que não surjam.
O SR. ALOYSIO

CHAV~S-

Agradeço a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Tarso Dutra)- Com a
vra o nobre Senador Aderbal Jurema.

pala~

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Ministro, estamos aqui, honrados com a presença de V, Ex• e, ao mesmo tempo, preocupados, como V. Ex•, com os problemas da Embaixada Dominicana, em Bogotá. Logo, às
pilmeiras noticias, fomos surpreendidOs- e depois essas
nOtícias desapareceram,_era de que som_en~ na Embai~a
da Dominicana tln-ham sido supreendidos, na hora da invasão, uma relação de 15 Embaixadores. Não sei se V.
Ex~ confirma?

0 SR. SARAIVA GUERREIRO- Eram II Embai. xadores,_ 2 Encarregados de Negócios e o Cõllsul do Peru, enfim; inicialmente, eram 14, poique depois saíram, a
Embaixadora da Costa Rica, o da Aústria e, agora, o do
-uru&uã.i.O SR. AbERBAL JUREMA - A nossa pergunta é
- rio selltido de dirim-ir dúvidas, porquanto nessa comemoraÇão ·erã natural que estiveSsem presenteS toâa-s as representações estrangeiras credenciadas no país; mãs, a
notícia são de que os países socialistas, das repúblicas
populares, tinham se afastado meia hora antes, por cau~sa de uma comemoração em uma outra Embaixada. Não
sei se também da Alemanha Oriental, mas gostaria que
se V. Ex~ tivesse elementos, nesse sentido, nos esclarecesse se. de fato, aconteceu essa retirada, meia hora anteS da
lnvasão da Embaixada Dominicana.

O SR. SARAIVA GUERREIRO -Sim, Ex•, anotíci::i. que veio pelos jornais ê correta. Os Embaixadores da
Europa Oriental se reti_raram antes, não sei se meia hora,
mas se retiraram antes de ocorrido o: incidente.
O SR. ADERBAL JUREMA - V. Ex• falou antes
em 15 minutos e 15 minutos realmente tem muita importância!
O SR. SARAIVA GUERREIRO - Eles se retiraram
antes e aí, naturalmente, houve suspeitas jornalísticas, comentários, mas nenhum governo, creio, levantou problema
com os governos desses países de que eles teriam tido um
pré~aviso, que alguém lhes teria dito: olha, saiam, ou
qualquer coisa nesse sentido, Esses Embaixadores explicaram que naquele dia, pela manhã, o novo Embaixador
da República Democrática Alemã havia apresentado
credenciais e, ao voltar do Palácio Presidencial, ele ofere~
cía um vinho d'honor, uma coisa dessas, aos Embaixa-
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dores dos paises da sua região, e todos eles sairamjuntos
porque todos foram na hora determinada para estar com
esse Embaixador que havia apresentado credenciais. Isso
foi o que os jornais noticiaram e verificou-se que, de fato, houve essa coincidência.
O SR. ADERBAL JUREMA- A confirmação dessa
notícia, noS esclarece a respeito da importância que- V.
Ex' assinalou, dos 15 minutos, que, muitas vezes, evita
males maiores. Muito obrigado a V. Ex•.

6 SR._ PRESIDENTE (Tarso Outra) - A palavra
continua à disP-osição dos Srs. Senadores. (P8.usa,)
Não havendo quem queira mais formular interpelação
ao Exm9 Sr. Ministro; Vou -declarar encerrados os trabalhos desta Comissão, e dizendo da honra que representa
para todos nós, a presença de S. Ex•, atendendo a um
ConVite qli:e lhe foi formulado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Estão suspensos nossos trabalhos.
COMISSÃO DE SA.ÜDE
S• Reunião, realizada em 21 de maio de 1981
As dez horas, do dia vinte e um de maio de mil nove_-centos e oitenta e um na Sala de Reuniões da. Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Almir Pinto, Vice-Presidente, no exercício da _Presidência, presentes os Senhores Senadores
João Calmon, Lo manto Júnior, Henrique Santillo, Leurival Baptista e a Senhora Senadora Laélia Alcântara,
reúne-se a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Guiomard, Jaison Barreto e Saldanha Derzi.
Havendo número regímental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da Reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência comunica que a presente reunião
terá por finalidade, ouvir a palestra do Doutor João Batista Risi JúilÍoi", Secretário -Nacional de Ações BásiCas
de Saúde, do Ministério da Saúde, versando sobre o tema~. "Programa Nacional de Vacinação. Dessa forma,
_encontrando~se presente o conferencista, Sua Excelência
lhe concede a palavra que inicie a sua fala. Encerrada a
exposição, a palavra é franqueada a quem dela queira fa~
zer uso, para indagações ao patestrista, usando da mesma, os Senhores Senadores João Calmon, Henrique Santillo e, ao final o Senhor Presidente, que agradece apresença do Senhor Secretário.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~
vrando eu, Lêda Ferreira ·aa Rocha, Assistente da C~
missão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assina~
da pelo Senhor Presidente, indo à publicação juntamente
com o apanhamento taquigrâfico, por determinação de
Sua Excelência.

ANEXO À ATA DA 5•REUNIÀO DA COMISSAODESAVDE.REALIZADA EM2l DE MAIO
DE 1981, ÀS 10:00 HORAS, REFERENTE À PALESTRA DO SENHOR SECRETARIO NACIONAL DE AÇOES BÁSICAS DE SAVDE, DO MI·
NISTERIO DA SAVDE, DOUTOR JOÃO BATIS·
TA RIS! JVNIOR. QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Jaison Barreto
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto

Integra do Apanhamento Taqulgráflco
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Havendo nú~
mero legal, dec.laro aberta a sessão,
Como os Srs. Senadores iá tiveram ciência, não só
através da Comissão, como também pelo serviço de alto-
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falantes do Senado, está presente o Dr.· João Batista Risi
Júnior, Secretário Nacioilal de ações Básicas de &iúde,
do Ministério da Saúde, q-ue- vem fazer uma palestra
sobre o programa de vacinação antipólio perante esta
Comissão. Será uma coisa qUaSe infàrnlal, Porque eu tenho dito ao Dr. Batista a nossa dificuldades, principalmente nestes dois dias, quarta e quinta-feira, conseguirmos um plenárío cOm bistante assistência, porque as
Comissões atropelanl--os SrS. ·senadOres. MoStiéi para ele
que, ao mesmo tempo, estou às 10 horas aqui e na mesma hora estou como Relator na Comissão de Finanças.
Eu não tenho o dOm da ubigaidade. LOgo enú;egU.ida, às
II horas, estarei na Comissão de Legislação Social e na
mesma hora na Comissão de Municípios, juntanlente
com o Presidente Lomanto Júnior, Presidente daquela
COmissão. Quer -diZú, ficamos numa ãngústia nesia Casa, porque não temos o dom da ubigifidade. Então, temos de aproveitar e procurar ter meio dom da ubigaidade, para se ficar parte aqui e parte lá; ouvindo a palestra
do Dr. Risi que se faz acompanhar do Sr. Augusto Becker, Diretoi- da Dívísào NaC:iomil de Imunologia da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde, do Ministêrio da Saúde; do Dr. Freitas Mendonça, Diretor da Divisão Nacional de Educação e Saúde, da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde, do Ministério da Saúde; e do Dr. Milton Braga, Coordenador de Distribuição
da Central de Medicamentos, e também do nosso estimado Assessor Parlamentar do Ministério, Dr. Cascaio,
figura muito nossa, muito amiga, o introdutor diplomático da comitiva ministerial na nossa Coffiissão de Saúde. v. s~ disporá de 30 minutos para fazer sua explanação e depois, então, se os Srs. S'enadores desej:irem fazer qualquer pergunta, poderão fazê-lo. Com a palavra o
Dr. João Batista Resi Júniói".

O SR. JOÃO BATISTA RESI JÚNIOR- Muito
obrigado.
InicialÍnente, queria agradecer ao Senador Almir Pinto_o privilégio e a oportunidade que nos dá de vír, perante a Comissão de Saúde do Senado, expor um assunto
que é da responsabilidade direta do Ministéiío -da Saúde
junto com o Ministério da Previdência e Assisibida Social, porêm que interessa a toda a massa da população
brasileira, independente de qualquer tipo de discriminação, e nesse sentido é indispensável a participação e o
engajamento dos representantes do povo. Por essa razão
é qqe estamos aqui e acredito que vou tomar muito menos do que os trinta minutos previstos, porque, na reali~
dade, a nossa finalidade ê dar algumas informações adi~
cionais sobre a vacinação nacional contra a poliomielite,
que vai ser desenvolvida este ano, e soliCitar exatamentC
a cooperação e a colaboração dos Srs. Senadores, para
ajudar nesse empreendimento. Na realidade, como é do
conhecimento de todos, no ano passado foi desenvolvida
no País uma ação destinada a controlar efetivamente a
poliomielite no Brasil. Esse assunto, que no ano passado
teve um destaque muito grande em virtude de uma controvêrsia surgida. Na realidade, não surgiu de uma decisão casuística, ela surgiu de um amadurecimento, de um
trabalho que vinha sendo realizado hã vários anos, no
Brasil, com o objetívo de contrOlar B.-poliomieliie. PrlnCf~
palmente a partir de algumas experiências que foram feitas no Brasil em 72 e 73, em diversos Estados, utilizando
uma estratégia de vacinação ·que foi semelhante a que
nós começamos a d_o_ano passado. Apenas não teve um
caráter nacional, apenas teve um carâter estadual, e a
partir dos erros e dos acertos observados nessa oportunidade, e no ano passado surgiu o momento político oportuno antes de se colocar em prática esse tipo de trabalho.
Como todos se lembram, houve uma epidemia de potiomielite muito grande, que começou em fins de i979,-Õos
Estados do Paraná e Santa Catarina, sobretudo, e que levaram então, á -adoção de uma estratégia de vacinação_
em massa contra poliomielite no Brasil, dentro de um
sistema em que se previa através de uma mobiliZação ge-

ral d<:~.s comunidades, s.e vacinar em apenas um dia a totalidade da população prevista para esse tipo ·de vacinação, considerando as características epidemiológica da poliomielite no Brasil, em que a imensa maioria de.casos
que se _concentra em crianças abaixo de cinco anos de
idade. Ess_a decisão surgiu também em função da observação de que, na realidade, em outro tipo de estratêgia
que talvez seja bastante mais adequado a países bem
mais desenvolvido do que o Brasil, que estabelece uma
ação permanente, quer dizer, através de postos permanente de vacinação, o recursos de imunização está durante e todo os anos, durante todos os dias do ano à disposição da população, o que exige, além de uma infraestrutura muito grande que não eXiste no Brasil, ainda
uma conscientização milito grande da população para a
necessidade desse tipo de utilização desses recursos. Então, a estratégia de vacinação em massa nos pareceu a única forma de se obter um resultado a curto prazo no
controle de uma doença. E levando em consideração em
termos de programa de imunização nós devemos sempre
esperar resultados a curto prazo devido, exatamente, à
disponibil~dade do IT;~eio_ preventivo e à utilidade desse
meio preventivo. Vou pedir ao Dr. Becker para passar
um slide que dá uma idéia dos resultados que se obtiveram no Brasil, em termos rn_êdios nacionais, em termos
- de cobertura da vacinação, no grupo de idade menor de
um ano, que é aquele alvo de programa de vacinação de
rotina em que nós vemos que, nesse período de 75 a 79,
com relação às três vacinas principais do Programa Nadona! de Imunizações que são as vacinas contra a pólio,
que são a vacina Sabin, a vacina trlplice e a vacina antisarampo. Nós vemos, apesar de um esforço muito gran- de, que resultou do aumento progressivo deSses índices
de cobertura vacinai, com relação às três vacinas, mas,
na realidade, não se conseguiu atingir sequer um nível de
__ 5.0% de cobertura vacin~d! quando nós sabemos que para
se interrortÍper a cadeia de- transmissão das doenças, esse
nível de cobertura tem de ser muito mais elevado, tem de
ser no mínimo em torno 80%. Então, essa é uma das razões fortes pela qual se adotou a estratêgia da vacina em
massa contra p6Ho, cOnsiderando que a vacina dB. poliomielite desse ser encitrada de maneira diferente das demais vacinas, já que é aplicada por via oral, portanto independente de p_essoal com a formação muito aprimorada em termos técnica de aplicação da vacina. Por outro
lado, é uma vacina que, pela sua via de administração,
apresenta um efeito, uma eficácia- muito iilaíor quando
ela ê aplicada em massa, quer dizer, dentro de um curto
espaço de tempo a maior número possível de pessoas,
porque ela possibilita a disseminação do viius VaCi.iiafrla
comunidade, interrompendo, de imediato, um ciclo de
transmissão da poliomielite. Então, por e essas razões se
programou, no ano passado, essas duas_etapas que ocorreram em 14 de junho e 16 de agosto de 1980, e que simultaneamente em todo o Pais se aplicou essa vacina,
através de postos de vacínação improvisados. Em qual_quer local que fosse de fácil acesso ao público, esses postos de vacinação instalados estiveram em torno de 92
mil, no ano passado, envolvendo cerca de trezentas mil
pessoas, na grande maioria voluntárias pãra esSe tipo de
trabalho, e o número de pessoas vacinadas, que são apresentadas naquela tabela, mostra exatamente o resultado
extraordinário que obteve, quando se esperava vacinar
dezoito milhões e meio de crianças menores de cinco
anos ..
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Quero c_omunicar ao Dr. Risi que acaba de chegar a esta comissão o
Senador Henrique Santillo, de Goiás.

O SR. JOÃO BATISTA RESI JúNIOR- O nwnero
de vacinados superou a expectativa, mesmo dentro da
faixa etária alvo de menor de cinco anos. No total devacinados, esse número ultrapassoU a vinte milhões de
crianças.

Além desses resultados operacionais, n6s podemos ob·
servar o impacto bastante significativo, erÍ1 termos epidemiológicos, conforme nós podemos ver naquele gráfico.
Nos temos_ ali uma área sonibreada na parte de baixo
que mostra o total de dose de vacinas contra a poliomelite aplicada no Brasil, desde 1975; e numa liriha superior
observamos o número de casos de pólio notificados desde 1975 para cada período de quatro semanas.
Então, o que se observa, na curva de poliomielite, é
que havia uma variação cfclica que é car3.cterfstica da
poliomielite. Quer dizer, a cada epidemia que surge
esgotam-se os suscetíveis e a doença baixa. Quaildo,
atravês dos nascimentos, dos novos cohortes infantis que
Súrgem a cada ano esse número de suscetíveis aumenta, c
quando não há uma ação de controle adequado ternos
uma nova epidemia, e assim por diante.
Em 1980, no final da curva, vemos o aumento significativo do número de doses aplicadas, em função das
duas campanhas realizadas. Observe-se bem que este
gráfico estâ em escala semilogarítmica, e não aritmética,
porque de outra sorte, não caberia nesta parede esta curva._ M_as há Y.!lla_ correlação perfeita entre esse aumento
da vacinação realizada e a queda da incidência da polio-mielite, atingjndo a um nível bastante baixo ao final de
~1980.

Uma outra forma de observar esse impasse veremos
no_ próximo gráficO: -a faixa sombreada no meio do gráfico -representa a íitcidência média observada no período
de 1975 a 1979, em que o limite superior é o número máximo médio de casos observados no perfodo e ê inferior
ao núniifo mfrtimo observado. Então, a curva de 1980,
que dentro das expectativas normais ela deveria se comportar dentro dessa- faixa som breada-, na realidade,_ B.pós
a aplicação da primeira dose e principalmente após a
aplicação da segunda dose, houve uma modificação total
e completa no tipo de curva observada.
O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto)- Quero comunicar que acaba de chegar à sala o Senador Lourival
Baptista, de Sergipe, tilmbém membro desta Comissão.

O SR. JOAO BATISTA RESI JUNIOR- Num outro gráfico a seguir, qUe está pouco mais atuatizado do
que esses dois anteriores, vemos ai nitidamente a variação cfclica da doença a partir de 1975, e a partir das
duas vacinações em 1980 a queda da incidência, que chegou a um mínimo de oito casos. E aí nos baseamos no seguinte: no total desse perfodo, 1975 a 1979, um período
pré às campanhas realizadas, tivemos mais de doze mil
casos de poliomielite notificados em todo o Pais, número
esse que seguramente está aquêm do que realmente ocorreu, em virtude das deficiências que são notórias e reconhecidas em termos notificação de doenças no Brasil.
Este número total de casos, que em termos mêdios
anuais representa em torno dC: dois mil quatrocentos casos observados, ou seja, cento e oitenta e sete casos ob~
servados a cada período de quatro semanas, já que o sis.tema de notificação' é s_emanal, permaneceu praticamente
uniforme dentro dessa variação cíclica, numa faixa que
ia em torno de I00 a 4_00 casos a cada período de quatro
semanas. Após a aplicação dessas duas etapas de vacinação, esse número baixou atê oito casos n-o último
período de 1980, ou seja, uma redução de cerca de 22 ve.zes e meia em relação à média observada anteriormente.
Então, isso por si só demonstra o valor extraordinário
que isso representa em termos de criança que deixam de
morrer e adoecer por poliomielite isso representa um beneficio social eitraordinãrio.
A estratégia desenvolvida no ano passado estabelecia
exatamente uma repetição desse tipo de vacinação em
ipassà, éOrh o objetivo, _primeiro, de completar a vacinação de rotina, que é feita até com alguma eficiência em
poucas áreas do País. E, Por outro Iãdo, provocar isso
em_-impacto de interrupção da cadeia de transmissão da
doença através da substituição do vfrus da vacina pelos
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ter a maior boa vontade em querer atender o Nordeste,
as Secretarias de Saúde do Nordeste, mas enquanto o
orçamento do Ministério da Saúde é de 180 milhões. de
cruzeiros pãra todo o Brasil, -a Secretaiii de SaúdC de
São Paulo dispõe de 205 milhões.

vírus que normalmente é o vfrüs ·selvagem na..tural que

normalmente circula nas comunidades. Nós, então, neste
ano de 1981, estamos programando para o dia 13 de julho e quinze de agosto uma vacinação_exatamente dentro

desses mesmas moldes. E jã neifse gráfico, que está a tua~
lizado até os três primeiros meSes_de 1981, vemos já um
pequeno aumento_ nessa curva da pólio, que é um dado
ainda preHminar, que carece de uma análise mais pro~

funda, uma vez que nem todos esses casos foram ainda
confirmados, o processo da confirmação de casos poliomielite é um pouco lento, em virtude de exames de laboratório e da verificação de seqUelas da doença. Embora
esse dados careça da maior análise, seguramente estão
incorp-orados aí alguns casos. que não serão confirmados
posteriormente, em virtude exatamente de a grande promoção de assunto poliomielite ter seguramente incorrido
em uma melhoria do sistema de notificação de casos. suspeitos da doença, mas, _de qualquer forma, verificamos, e
esse gráfico mostra isto muifõ bem, que a d_oença absolutamente não foi colocada sob contmle a partir de uma
simples vacinação de um ano e que nós se não repetirmos
um trabalho de vacinação sis~mática -contra _a doença
aliado a uma ação de vigilância epidemiológica bastante
intensiva, com o objetivo de detectar o mais precocemente possível qualquer caso suspeito __ de poliomielite
que ocorra e se tomar as medidas de controle focal adequadas, o problema vai retornar novamente. Então, este
é o trabalho que estamos repetindo este_ano, e a razão
principal da nossa vinda aqui para mais uma vez pedirmos a colaboração dos Srs. para que realmente o trabalho tenha o êxito que se deseja. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almii' PintO)- A Presidência
faculta a palavra aos Srs. Senadores presentes.
Cõm a palavra o nobre Senador João Calrit.on.

O SR. JOÃO-CALMON- Desejo falar em nome de
todos os meus colegas da ComfsSãO de Saúde ao felicitar
efusivamente v. s~ pela brilhante exposição que nos satisfez plenamente. Como V. S• é Dil'etOr da Secretaria de
Ações Básicas de Saúde, portanto um posto chave dentro da estrutura do Ministério da Saúde, gostaria de revelar que quando exercia as funções de Ministro da Saúde o Dr. Paulo de Almeida Machado, numa viagem que
realizamos juntos para Minas Gerais, quando me queixava, como sempre amargamente, das escassas verbas
destinadas à educação nesse pafs, apenas 4,J% -do orçamento, o titular da pasta da Saúde do Governo Geisel
declarou que eu me deveria consolar porque as verbas
destinadas ao Ministério da Saúde ainda eram mais irrisórias do que as destinadas à educação. Fez, então, S. S•
uma espantosa revelação. Ao tomar posse no Ministério
da Saúde, ele constatara que o total das verbas alocadas
para o Minístério da Saúde era inferior ao~ total das verbas do Hospital das Clínicas-de São Paulo, Diante de
uma revelação tão esPantOSa~ revelei certo cetlCiSmo, e o
Ministro Paulo de Almeidã. Machado reafirmou que a
sua informação era 100% exata porque ele fora Secretário da Saúde do Estado de São Paulo e acrescentou
uma infOrmação que conhecia. A Secretaria da Educação de São Paulo tem uma verba superior ao total das
verbas do Ministério da Educação e Cultura para toda a
República Federativa do Brasil.
O SR. ALM IR PINTO O SR. JOAO CALMON -

V. Ex• me permite?
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Secretário de
Saúde que fui no Ceará, e comparecendo quase que quadrimestralmente a reuniões em diferentes Estados do
Nordeste- porque havíamos formado naquela ocasião
o Conselho de Saúde do Nordeste, compreendendo da
Bahia ao Maranhão, nove Estados- tivemos uma revelação feita pelo Ministro Rairiillndo de Brito que dizia

-

"O SR: JOAO CALMON- Muito obrigado ao_Presiderite-deSta COmissão, que é támbém um médico notável
e que, ·co-mo Parlãmenti::t.r se houve com eXcepcional brilhantismo na Assembléia Legislativa do Ceará, onde tive
O prlvllégiÕ de conbea-10, Mas, prõssegUinâo na iildagaçãó._Corrio V. S• declarou que essa companhia de vacinàção cobriu apenas 50% do total das crianças e que o
mínimo desejável, segundo entendi, seria de 80%, eu in-dago: -eS-Sa:cobertura ~nsuficiente de 50% e não o mínimo
de 80%, quando o ideal seria de 100%, resultou dessa eséãsse.z de verbas destinadas ao Ministériõ--da Saúde? Ou
-V. S• te'm InformaçõeS~ já q'Ue OCúpa.' uin p·onto'éhave do
Ministério da Saúde, de que as verbas destinadas àquele
MiniStério são r"azoãVelmente satisfatórias?_Porque, provavelmente, depois da saída do Dr. Paulo de Almeida
Machado, pode ter ocorrido algum aumento substancial
das verbas destinadas ao Ministério da Saúde em nosso
País.
- Eina_lmente, eu erícerrariit essa minha intervenção com
a se&ulnte pergunti: seiâ que, por falta de verbas para
uma cobertura des-ses 80% de crianças a serem vacinadas
ou até 100%, o que seria ideal, morreram mais centenas
de milhares -ae -crianças nõ Brasil, precisamente porque
este País ainda não se conscientiz_ou da necessidade de
dar à educação e à saúde a prioridade que mereceriam
ter?

O SR. JOAO BATISTA RESI JÚNIOR- l"icialmente, um esclarecimento, nobre Senador J9ão Calmou.
Apresentei dados, mostrando qu_e a vacinação não chegava a 50%, mas não me referi às campanhas. Referi-me
ao trabalho de rotina, que foi feito previamente a essas
Campanhas de vacinação. E exatamente essa: incapacidade em elevar esse nível de cobertura foi um dos _fatores
que determinou a adoção dessa estratégia de campanha.
Essa incapacidade de atingir esses níveis satisfatórios de
cobertura são resultado, evidentemente, da precária
infra-estrutura de saúde, que nós temos no Brasil ainQa.
Enquanto temos alguns Estados com uma situação privilegiada, como é o caso de São Paulo, que através de um
trabalho de rotina tem conseguido atingir níveis superiõres a 80% de cobertura vacinal, existiam outros, como o
Maranhão, por exemplo, em que esses índices chegavam
a 5%.Então, essas disparidades regionais do Brasil são incríveis:
OutrO- asPecto a ressaltar, com relação a recursos, é
que toda essa programação de rotina Lndepende de verbas do Ministério da Saúde, quer dizer, é da responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Governos estaduais.
Agora, outro_·assunto que poderia ser levantado era o
d_e recursos para a realização dessa campanha, que chegou como mOstramos ali naqueles números, a mais de
90% de cobertura em todos os Estados da Federação.
Mas foi um trabalho realizado, em que se mobilizou todos os recursos disponíveis, dentro e fora da área de saúde, dentro e fora do Ministério da Saúde. Essa foi uma
mamneira que achamos de conseguir os resultados satisfatórios.
O Ministério da Saúde, embora não tenha a menor dú_vida de que seja um Ministério pouco dotado, em termos
orçamentários, proporcionalmente a outros, é _um Ministério que dispõe dessa força política, que é exatamente a
capacidade de juntar esforçOs nacionais em torno de
uma causa, que é uma causa que interessa a todos nós.
Era o que eu poderia responder ao nObre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa-lavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTII,.LO- Dr. João Batista
Resi, desejO, iillcialmente, cumprimentar V. Ex• pela exe, a9 mesmo tenipõ, Serido V. s• Diretor da secretaria Ni::t.cfonill" de Açõe$ Básicas de Saúde, traduzir
tamq_~m o c_ll_mpriQlenlo_ a todos aqueles que, no PaiSe são poucos - dedicam-se às ações básicas de saúde.
Veja V. S• que estamos tratando de um problema tão
sério quanto este, absolutamente independente de posições político-partídários.
Falou, há pouco, com V. s~ um eminente Parlamentar,
o Senador João Calmon, de um partido. Fala, agora, um
outro modesto parlamentar, de outro partido, e oposfcionista,-mas para concordar, em gênero, númerO e grau,
com as colocações que o eminente Senador João Calmon
fez, secundadas pelo eminente Presidente, Senador Almir Pinto.
Não me parece haver dúvida de que têm havido seríssimas distorÇões ilo tr-atamento da problemática da saúde no País. Porque, ao mesmo tempo em que se deu uma
ênfase às ações assistencíais, descurou-se tremendamente
das ações bãsiCas de saúde. Não apenas o Ministério da
Sai:íde realmente não pode contar com recursos materiais
indispensáveis para dar a este país-continente uma
atenção especial a esse problema, com tantas endemias
que temos, entremeadas por gravíssimas epidemias,
quanto, também, se- descurou na área educacional.
Quanto a isso, não sei se V. S' confim,aria;- nias a opinião que temos é de que não apenas faltam recursos materiaiS, mas também recursos humanos, mal formados
ou não formados para essa área.
Então, penso eu que esta Comissã-o--de Saúde do S~:na
do estaria realizando um trabalho, desenpenhando uma
missão importante para o País, na medida em que serepetisSem ·exposiÇões como esta e que nós pudéssemos discutir esses -pl-OOlemas.
Realmente. o que se aloca, em termos de recursos materiais, às ações básicas de saúde, está extremamente
aquém do mínimo que este País necessita para este setor.
Quando se alega isto, que as verbas para saúde são pe:.
quenas no Orçamento da União, o que algumas autoridades dizem é que nos esquecemos de acrescentar a isso
todas as v~rbas manipuladas pela Previdência Social. Isto, no meu modo de entender, é um sofisma. Não é bem
v"erdade. Ãs-vm:bis ffi3.nipulada;-peia Previdêricia Social
se des~inam, no que diz respeito à ação de saúde, a um
§_etor qÕe é importante; mas que não deveria continuar
tendo, neste País, atenção bem acima das atenções n«essârias para a ação básica de saúde.
Então, o que verificamos? 1':: que o MiriiStério da Saúde, por exemplo, a esta altura do campeonato- me permita o termo - teve de realizar esforços -_eu diria sobre-humanos, determinadas campanhas de vacinação,
para tentar controlar uma doença infecto-contagiosa,
das mais graves, que é o caso da pólio e, enquanto isso,
outras doenças endêmicas contínuam minando a saúde
do povo brasileiro, sem o míriimo de atenção especial.
Prezo, extremamente, por exemplo, a SUCAM. Tenho
uma admiração espe_cial pelo pessoal que trabalha na
SUCAM, pessoal de Um idealismo sem par. Aliás, a nossa História está sempre a nos dizer, a nos demonstrar
que os homens que se_dedicaram às ações básicas de saúde neste País semPre foram os mais idealistas, aqueles
que mais de_ram de si à comunidade, à Nação brasileira.
Admiro, tanto quanto admiro os nossos grandes médiCos do passado, o pessoal hUmilde que trabalha na SUCAM. Mas a verdade é uma só. Não dispõe a SUCAM
de um mínimo de recursos materiais para desempenhar a
sua função, no que diz respeito à tentativa de controle de
determinadaS endemias do País, que continum grassando_. No meu Estado, mesmo. A doença de Chagas, no
meu Estado, é uma coisa de se espantar, aqui vizinho de
Brasflia, a um puf6 de Brasília, a alguns -minutos de
BraSl1ia. A alguns minutos de Brasília, temos problemas
seríssimos de focos de doenças de Chagas, que, de certo
po~!ção
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modo, se trabalha, a SUCAM faz o possível, mas que, na
verdade, continua inControlável.
Eu poderia citar aquíialvez uma dezena, infelizineilte,'
de doenças endêmicas· graves.
·
·
Mas é por isSõ- qUe eu quero cum-piiffierifar V:S' Sei
que V. s• é um homem dedicado às aÇÕis básicas de saúde e representa, neste momento, 'todo o pessoal' que, trabalhandO nO Ministérío da Saúde: O.Cdica-Se ISsO:
Aceite os meus CumprimentoS; ·
Eu não teria nenhuma pergunta, senão secund3.r o posicíciil.am-erito Crítico do eminerite Sinã.dor João Calmon.

a

É verdade, o Mirlisiéríõ -da Saúde foí traiisTofrilado
aos poucos-""""':'" me perdoe- num Minisiériõ de ~unda
classe, em termos de atenção governamental.
_Não acuso, ~qui, ~enhuq~ çle seus Ministros, e muito
menos o pessoal dedicadíssimo de que dispõe o MinisÍ:é~.o da Saúde. Muitos eu .conheço, inclusive pessoalmente: dedicam-se com mui to idealismo a esle proble_ma.~
Mas, na verdade. submetidos a limites e a cerceap1entos
inadimissíveis, num País como o nosso, de 120. ni~lh.ões
de brasileiros, em que a metade, pelo menos, ainda continua submetida a doenças endêmicas gravísSimas.
Era só isso. Não levanto nenhuma questão. Aperias·
parabenizo v. s• Cumprimento, fla ·SUa pessoa, todo esse
pessoal, mas desejando que a ComissãO de· Saúde do Se-.
nado possa continuar, como o fez hoje, colaborando
através de discussões mais aprOfundadas, no futuro, com
o governo, com as autoridades do setor, e, ao mesmo
tempo, tentando sensibilizar a tecnocracia da necessidade que temos, de dedicar este governo uma atenção especialíssima à educação~ que se conjuga com essa problemãtica do setor saúde e para o qual nós não temos pessoal formado em número suficiente.· E quando digo à
saúde, não me estou referindo aos ambulatórios do
INAMPS com aquelas filas interminãveis e que, se consultadas, verificaríamos que se estivéssemos hã mais tempo nos dedicando a alguma coisa de nossa atenção às
ações básicas, pelo menos, metade delas não existiriam.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE. (Almir Pinto)- A Presidêncíà
vai usar da palavra.
Dr, Resi, a Comissão de Saúde do senado Federa:!
prepara-se para realizar, em setembro próximo, um Seminário de Saúde._Sei bem do trabalho q·ue o Presidente
titular, Senador Jaison Barreto, e o coordenador do referido Simpósio, o nobre -SenadOr-Henrique Santillo, desempenharão, para qm~-esse simpósio se revista do maior
êxito possível
É intenção da Presidência interina, até qüe o seu titúlar reassuma, tão logo esteja terminada a licença que "lhe
foi concedida pelo Senãdo Federal, pronlover reuniões
freqUentes com autoridades sanitâri<is do Ministérío-aa
Saúde, como que preparatórias para o grande simpósio
que esta Comissão levará a efeito no mês de setembro
próximo.
O nobre Senador Henrique Santillo deu um retrato
muito exato do que na verdade é o problema de saúde no
Brasil. E o nobre Senador João Calmon, por sua vez,
como um homem dedicado ao problema ~ducacional
brasileiro, apresentou, também, há poucos dias, aqui no
Senado, um quadro por sinal muito apreciado por todos,
do que na verdade é o Ministério da Educação e Cultura
do Brasil, e como andam os problemas educaCionais,
bem como os problemas sanitários.
Portanto, é nossa intenção -·e creio que V. S• poderia
desde logo levar o nosso convite verbal, que depois o formularei em carãter ofidãl;· aO- superintendente" da SUCAM, para, possivelmente na primeiá serriana· d.e junho, vir até aqui a nossa Comissão como o faz agora V,
S•, para nos dar também uma amostragem de como andam os problemas das endemias, no País, cooperando,
desta forma, para a preparação daquilo que será estudado, discutido, ventilado no grande simpósio que a NOssa

Comissão deseja kvar a bom termo, em setembr_o próxi~
mo.
Qu"cro, nesta opOrtunidade, agradecer a V, S• pela
gentileza de ter aceito o nosso convite e aqui estar para
falar sObre o problema da poliomíelite.. Uma coisa, Dr.
Resi, ainda nos preocupa: não é só a poliomielite, não é
- só a doença de Chagas, não é- só a malária, não é só a tuberculose, mas dentre as doenças infecto::contagiosas,
aquela que tambérit preocupa muitO o br3sileiro ainda é
a meningite ou· encefalite· epidêmiCa, c.}ue, pOr· iilfelicidade, ·parece-me que ainda não. dispomos de uma prevenção Para exterminar este perigo quase qué permanente no território nacional.
Quero a8i"adecer a V. ·s, a· gentileza da preSença a esta
CoinissãO dizer-lhe que a nossa Comissão -de Saúde do
- Senado está irifeiramente à disposição de S. EX• o Sr- Mi~
nisti-o da Saúde;enfim, do Mífiístério dã Sa.Ude, para tra..:
tarmos de assuntos pertinentes à saúde do povo brasilei-·
ro. Agradeço, portanto, a V. -S•, e à distinta comitiva que
V. s~ trouxe .á este plenãrio da Comissão de Saúde do Sen.ado Federal.
Era só o que tinha a dizer. (Muito bem!)

e

O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada· a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 55 minutos-)

COMISSÃO DE AGRICULTURA
S• Reunião, realizada em 19 de maio de 1983
As dez horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,
presentes os Senhores Senadores Alvaro Dias·- Presidente, Affonso Camargo, Severo GOmes, Enéas Faria,
Josê fgnácio, Marcelo Miranda e os Senhores Deputados Hêlio Duque, Dílson Fanchin, Santinho Furtado,
Paulo Marques, Valmor Giavarina, Celsci.Saboia, Renato Bernardi, Pedro Sampaio e José Tavares e o Doutor
Josê Carlos Jordão da Silva, Vice-Presidente do Conselho Nacional do Café, reúne-se a Comissão de Agricultu-

ra:
IniciandO os trabalhos, o Senhor Presidente propõe
seja dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior,
que é dada, e, em seguida convida o Doutor José Carlos
Jordão da Silva, para ocupar lugar de honra à mesa.
Prosseguindo, o Senhor Presidewnte concede a pala-vra ao Doutor José Carlos que presta seu depoimento
sobre a cafeicultura brasileira,
Após a exposição do Senhor Vice-Presidente do Conselho Nacional do Café, usam da palavra todos os presentes.
- Finalizando, o Senhor Presidente agradece o depoimento do ilustre convidado, assim como a presença dos
-senhores Senadores, Senhores Deputados e.demais presentes e determina, em seguida, que as notas taquigráficas., tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à
presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente,

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO, DA COMESSÃO DE AGRICULTURA, REALIZADA EM 195-83, REFERENTE A PALESTRA 00 DOUTOR
JOSt CARLOS JORDÃO DA SILVA;. V!CEPRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO
CAF/1. PRESIDENTE: SENADOR ÁLVARO
DIAS, VlCE-PRESlDENTE: SENADOR JOÃO
CASTELQ.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Srs. Senadores, srs. Deputados, ilustres visitantes, ·ã Comissão de
AgriCUltura tem a honra de receber, para esta reunião, li·
deranças da cafeicultura de diversos Estados piodlliõres
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de catê: Sr. José Carlos Jordão da Silva, Vice-Prcsidenté
do Conselho Nacional do Café e Presidente do Sindicato
Rural de Ibirapuã; Dr. Pedro Burnier Presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo; João Bortoloti Conselheiro da FAISE, Rio Novo do Sul e Espírito
Santo; Dr. Roberto· Luiz Baroni, Diretor da Cooperativa
de _Garça, São Paulo; Wilson da Silva, Diretor do Sindicato Rural de Garça; Roque Bardine de Souza,' da Alta
Paulista·, São Paulo; Elpfdio OsWaldo Utoboni, Vera
CruZ, SãO PaulO; Isac Ferreira Leite, Vice-Presidente.do
co-nselho Nacional do Café; ·Francisco Oalle; Joaquim
Libaneo Leite, da Junta do IBC; Manoel Carlos Hernandes, do Sindicato Rural de Cantãnduba; Mano·eJ Her. -nandes, Diretor COPERCITROS; Garibãldo ·Duarte
Realy, Vice-PreSidente do Co-nselho Nacional do Café;
· V3.nderÍino Bastos~ Membro do Con.seiho Nacional do
Café; ·constãOcio ·Pereira Dias, Presidente da COCA.;
MAR, e do COnselho Nacional do Caf"e; Silvio Fernan:..
des Dias, da COCA MAR, Maringã; Wiltcerker, do ConSelho Nacional do Café, Manhançu, Zona da Mata, Minas Gerais, Viéente Hernandes Cantanduba, São Paulo,
Vasco Busato, Presidente da Cooperativa de Santo Antônio da Platina.
O tema é., ••café". E nós poderíamos dizer que o tema é
desemprego, o grande drama nacional de hoje. Só rto Paraná, no ano pasSado, 123 milhões de cafeefrOS foram erradicados, signíficando a expulsão dC: cerCa de trinta
cinco mil famílias. Por isso, meu caro Senador Severo
Gomes, entre aQueles paulistas ·Que saíram às -ruas há
poucos dias, por certo estavam muitos pafanaenses desalojados da área rural de nosso Estado.
O café, sem dúvida rienhuma, tem Sido um instrumento para a manutenção do homem no campo. E a manutenção do atual parque cafeeiro é sem dúvida nenhuma,
da maior importância,jã que, se perdermos parte do parque cafeeiro exiStente hoje no Brasil, teremos uma elevação assuStadora do índice de desemprego.
As reivindicações formuladas pelo Conselho Nacional
do Cafê encontraram ressonância no Congresso Nacionl. Vários parlamentares se pronunciaram a respeito
d_elas na Câmara dos Deputados. Tivemos a satisfação
de fazer o mesmo no Senado da República.
Tenho a impressão que melhor do que nós, parlamentares, os cafeicultores sabem dos motivos, das razões que
justificam as suas -reivindicações. Por isso, para não perdermos tempo - nós temos a tribuna do Congresso a
nossa disposição todos os dias - queremos ouvir do
Vice-Presidente do Conselho Nacional de Café, Dr. j_osé
_Carlos Jo_rdão da Silva, uma exposição inicial, para depois termos os debates.
Esclarecemos aos presentes que esta Comissão está
aberta para os debates. Para participar dela não há necessidade de ser parlamentar, não há necessidade de ser
Senador QU Deputado; todos poderão participar dos debates. Assim, o Congresso Nacional pode colher subsfdios para os debates que devem ter continuidade depois
através dos representantes dos diversos EstadoS ri.qõi no
Congresso Naciqnal.
Concedo a palavra ao Sr_ José Carlos Jordão da Silva,
Vice-Presidente do Conselho Nacional do Café_

e

O SR. JOSE CARLOS JORDÃO DA SILVA- ExcelentíssimO Senador Alvaro Dias, Srs. Senadores e Deputados,
O Conselho Nacional do Café.estã extremamente honrado em atender ao convite de V. Ex• para aqui comparecer e·pariíCíp"ar do díãlogo com os ·nossos rePresentan~
tes. Sem dúvida, esta reunião se traduz, para nós cafei~
cultores, para a nós, homens da agricultura, numa grande esperança. Este diãlogo entre nós e os nossos representantes no Senado e na Câmara chega significar a esperança de uma luz no fundo de um corredor, que nos parece u-m pouco escuro.
O Conselho, evidentemente, atendendo ao convite de
V. Ex•,· Presidente que ê da Comissão de Agricultura do
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Senado, procurou mobilizar representantes dos principais Estados cafeeiros. Trouxemos para esta reunião representantes do Paraná, São Paulo, Minas Gerais,
EspíritO Santo. Lamentavelmente, companheiros nossos
da Bahia não tiveram condições de vir. Mas, dada as relações estreitas entre o Conselho Nacional do Café e os

cafeicultores baianos, temos a impressão-que estamos em
condição de representá-los~
Em p-oucas palavras, Sr. Presidente, eu queria falar
sobre o Conselho Nacional do Cale.
Os cafeicultores, em 79 e 80, ao aproximar-se a grande
safra de81, moVimentados pelas suas lideranças, fizeram
um mivimento no iriter1or do País sem nenhuma coordenação. Os nossos órgãos siridicais de segundo e terceiro
graus, vítimas do próprio sistema fechado, em que nós
vivíamos, tinha homens cristalizados em postos sindicais, que, aquela altura, já rião represe-ntavam mais osdesejos da classe. E havia um consenso na cafeicultura de
que deveria surgir uma nova entidade para acabar com
uma representação atê certo ponto elitista, distanciada
da realidade do cafeicultor. Foi assim que surgiu, numa
reunião realizada em São Paulo, nos dias 3, 4, 5 de dezembro de 80, o Conselho Nacional do Caie.

O imobilismo das nossas entidades de classe fez com
que levássemos 'para o Con-selho aqueles líderes dos
quais destaco a pessoa de Garibald Realy, que dos seus
setenta e quatro anos, tem cinqUenta -de luta pela cafeicultura brasileira.
O CNC surgiu já com o:S ares Qa abertura. Em 1981,
em 9 de junho, fizemos aquela memorãvel reunião de
Brasflia, da qual muitos dos Srs. Deputados e Senadores
aqui presentes participaram, e trouxemos à Brasília cerca
de seis mil cafeicultores. O Conselho passou, a partir daf,
a galvanizar a opinião da cafeicultura, já que procurou
levar para os seus quadros diretivos cafeiCultores não do
asfalto, mas eu e tantos outros que moram em suas propriedades e vivem exclusivamente da atividade cafeeira.
O primeiro passo nosso foi óbvio:_ unimo-nos às nossas
cooperativas, porque vemos nelas até uma opção de [Liasofia econômica para os países do terceiro mundo, e
acreditamos ne~sa filosofia. Junto com elas o Conselho
vem desenvolvendo um trabalho no sentido de buscar
dias melhores pa.ra aquilo que, como bem V. Ex• bem
observou, constitui o ganha pão de mais_de 10% da população brasileira.
Srs. Senadores, dos instrumentos da produção brasileira, a cafeicultura é a que melhor distribui renda. Só
para lhes dar um exemplo, da safra que vamos: tõlher, de
cada saca produzida, distribuiremos, em mão-de-obra
direta, de 16 a 18 mil cruzeiros, ·dependendo do nível de
tecnologia e mecanização usadas em diversas regiões cafeeiras.
Evidentemente, a nossa presença, aqui, hoje, tem
como objetivo fazer um apelo do Conselho Nacional do
Café aos nossos representant~, no sentido de levarem ao
Governo -reivindicaÇões que São legitimas, porqUe ilão
estamos buscando privilégio, mas um valor que antes de
tudo deverá perenizar essa riqueza que, antes de-ser nossa, ê da Nação.
Vou tentar sintetizar basicamente as reivindicações da
classe produtora.
Se nós analisarmos o esquema cafeeiro de Uma safra,
existem três pontos fundamentais que constituem um
embasamento da política de comercialização interna.
Primeiro, o preço de garantia; segundo, o esqUema -de fi~
nanciamento do produto colhido, que nos outros produtos agrícolas seria EGF; e, por fim, um "instrumento de
execução dessa polftica, para podermos chegar até o porto com o nosso produto, ou seja, as diversas seqUências
de comercializaÇão- interna.
·· Ê preciso dizer que a cafeicultura, da produção ao
porto, é constituída de vários segmentOs; os- maquiriistas,
os torradores, os exportadores. E na luta por uma fatia
de cruzeiros, que representa o diferencial entre o custo
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da produção- o- ValOr -da cambial lrquida do porto, o
segmento da produção tem sempre levado a pior, saindo
sempre com a menor fatia. Senhores, hoje, dos _cruzeiros
líquidos gerados pela exportação de uma saca de-café, o
Governo fica, no momento, ci:im 62,3% do valor total,
representados por 95- dO lares de confisco. O ICM, calcul<ido aqui em 13% da exportação, deveria ser um percentual um pouco mais alto, porque o mercado interno paga
16%, e mais os encargos sociais. Então, de uma saca produzida, dos cruzeiros _líquidos gerados pela exportação,
com o dólar, hoje, aumentado para Cr$ 483,88, o Governo fica com 62.3%_. O cafeicultor recebe, hoje, sem um
preço de garantia, porque o preço está estabilizado desde
}9 de dezembro- alguma coisa em torno de 23, 24 mil
cruzeiros. E saibam V. Ex~s que está sendo vendido café
no Espírito sa·nto, na Zona da Mata mineira, no Sul de
Minas, no Estado de São Paulo e na Bahia a 17 mil cruzeiros, porque o agricultor não tem dinheiro para colher,
fazer a colhe.ita. Então ele vende a 17 mil cruzeiros, hoje,
para entregar esse. café daqui a 60 dias. Recebe os 17 mil
-no ato para dar iniCio aõ procesSo de colheita, porque es·
tamos totalmente s.em financiamento, a nível de interior.
Quando ele coi:isegue colher alguma coisa e precisa vender este café, para dar seqUência ao processo da colheita,
obtêm alguma coisa em torno de 23, 24 mil cruzeiros
para os cales melhores, que estâ significativamente -abaixo dos custos de produção_ levantados pelo próprio Governo.
Nós então elaboramos um trabalho e o entregamos ultimamente ao Governo. Considerando o preço de garantia em cruzeiros, dividindo pelo dólar do dia, chegamos à
média, de 79 a 198-2, de 107,57 dólares por saca. E o que
a classe vinha recebendo, em termos de moeda americana, por saca no exercício da política -do preço de garantia. Projetamos um dólar para julho da ordem de 530
cruzeiros. Mantendo-se essa mesma rentabilidade para o
setor, teríamos que ter um preço de garantia em torno de
57 a 58 mil cruzeiros. Evidentemente que isso parece ser
uma realidade. Desprezou-se ainda a inflação americana
Pã-ra -Se fazei' esses cálculos. CorifeSsamOs que não soinos
eConomistas mas, o nosso cálculo tem bastante realidade, talvez mais do que os cálculos deles. AdmitimoS que
a quota de sacrifício da cafeicultura, quejâ data de séculos, devia ser dessa vez oferecida pela própria classe. Ad·
m_itimos um preço de garantia absorvendo totalmente o
ânus da maxidesvalorização. Então, esCoimando esse
dólar da maxidesvalorização, chegaremos a um preço de
garantia de 46 mil cruzeiros.
A Cooperativa de Guaxupé fez um estudo, que eu trago aqui comigo. Após 3: maxidesvalorização de 30%, de
fevereiro a maio os nossos insumos agrícolas usados na
prOdução do café subiram, em média, 82%. A maxídesvalorizaçã_o foi 30%, e os nossõS insumos subiram, em
média, 82%, alguns âeJes relacionados com atiVidades de
- ·colheita, como o pano para colheita, a- ~acaria. O pano
"-subiU 192% de feV.ereiro a maio, e a sacaria, a primeira
viagem, 90%. Então, nessa eco_nomia indexada, sempre
contra aqueles que produzem produtos primários, porque não tem -como repassar para o seu produto o ônus
das indexações, o agricultor sempre leva a pior. Tenta~
mos coonestar esses números, estudando várias hipóteses para se chegar ao preço de garantía, e todas elas nos
dão números -em torno de 54, 55 mll cruzeiros, Utilizamos inclusive o IGP, que ê o lndice Geral de Preços de
disponibilidades internas, que o Governo anuncia e o últimO que eu tinha a disposição na época era O de março
de 1983- número puro, 2965.8. Pegamos como referên~
cia-o número 77. Pegamos o preço de garantia 77, que
eram 2 mil cruzeiros. Aplicamos o índice, _e_chegamos a
um preço de garantia, para manter simplesmente a corteção desse pr~o, de Cri 57.321,00 para I~' de abril.
Vasculhando a Lei que trata do Estatuto da Terra, a
5.404, de 30 de novembro de 1964, encontramos o se--guinte parãgrãfo }9 do art. 85: .. Para a fixação do preço
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nifnímO,_ fbinar'-se~a-- por base o ·custo efetivo da prow
dução, acrescido_ das despesas de transporte para o mercado ~ais próximo_ e da margem de lucro do produtor,
que não poderá ser inferior a 3_0%~ Essa lei jamais foi
cumprida neste País. Os.JO%, calculados sobre o custo de
ProdUçãO; leVantadoS pelo pi-óprio IBC, daria um valor
liquido, a nível de produção, de 39 mil cruzeiros. Cciino
o produtor recebe os 80% devidos do preço de garantia,
isso Projetaria um preço dê garantia dé 48 mil150 cruzeiros acima dos 46 que a classe C$tâ pleiteando. A classe está consciente do momentO em que vive a Nação e está
- CHsPOsta- a -abdicar da simples Cofreçãá dos valOres- (.]Ue
recebíamos há cinco ou _6 anos, e, sem dúvida nenhuma,
vê no aumento da eficfênCia produtiva única maneira
de nós remunerarmos com alguma margem de lucro, e
temos que tê-la, pela. nossa responsabilidade empresa~
rial. Parece que sentimos isso, lamentavelmente, quando
entramos em cantata com ãreas do Ministério da Indústria e Com-érCio; embora a classe não esteja pleitealJ.do
lucro. Mas, falar em lucro em agricultura, parece·qu~ ~
pecado mortaL E fomos altamente punidos p-or termos
revant3do esse_raCiO~!ni<? que a te-i nos ofei-ece, de 30%.de
rllargem de lucro sobre um custo de produção_ que a autarquia levanta, porque eu tenho que andar nu, meus filhos não podem estudar e a minha mulher tem que andar
sem roupa, uma vez que as despesas do proprietário com
a manutenção da sua famflia não compõerri os itens de
cálculos de custo. Sequer a nossa despesa de alimentação
e de manutenção da nossa família na propriedade rural
eles aceitam incluir ·na planila de custo. Fazem tão simplemente o custo de produção da lavoura ao terreiro,
sem considerar os insumos tecnológicos, taiS como uina
administração um pouco mais sofisticada, uma contabilidade que nós precisamOs ter, a manutenção- da nossa
família, a nossa- aposentadoria, os e~cargos- sociãis ao
proprietário, -iriij)os{Os teiritóriais rurais, O FUNRURAL que nós pagamos. A aposentadoria de empréstimos rural, lamentavelmente. está totabnente em desarrnoni_a com aquela que ganha o empresário urbano, seja
comerciante, seja industriaL

a

Então, Sr. Senador, deixarei em mãos de V. Ex' esse
nosso último trabalho, que mostra alternativas e coonesta um pedido de 46 mil cruzeiros, muito aquém daquele
que queríamOs, aplicando-se simplesmente a correção
monetária.
Na segunda parte do nosso trabalho voltamos a insistir naquela tecla que mostra a classificação de um produtor em mini, pequeno, médio e grande, a fim de receber
dinheiro subsidiado para _capital de giro. O comércio e a
indústria têm o amparo da Instrução 695. Só se fala em
-subsídio à agricultura, mas a pequena e média empresas
indtistríais e comerClàis &ozam dejuios subsidiados para
capital de giro nos mesmos níveis dos juros cobrados da
agricultura. Uma empresa industrial que fatura atê 392
nfilhões é considerada de pequ_eno porte. Um comerciante que fatura até 134 milhões de cruzeiros é considerado
de pequeno porte. E um produtor rural, o teta ê de 6 milhões e 735 mil crUzeiros. Onde está o pricípio de isonomia? Onde está o princípio de justiça, de igualdade perante a Consti~_JJ.ição? E de médio porte uma indústria
que fatora at~ "945 milhôes, um comefciante que fatura
até 449 milhões e um produtor rural que fatura até 33
milhões. Isto é um convite à ineficiência. Talvez seja riielhor ficar bebendo cerveja na praça, ou no boteco de esquina, do que se dedicar à produção agrlcola, porque, na
medida em que se produz mais, se encarece o preço do
dinheiro. Talvez o administrador eficiente vá limitar a
sua produção, porque o custo do dinheiro, hoje, ê um
componente que chega a pesar 46 a 50% no custo da produção agrícola. Alêm disso, ainda estimula a sonegação.
porque é a saída - a economia é uma força que não
pode ser tamponada - e a venda sem nota resultará em
·prejuíz__o ao Estado e à própria Nação.
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Este quadro, Srs. Senadores, Srs. Deputados, mereceria uma revisãá-por parte- do Governo. Esperamos a
atuação de V. Ex.fs nesta ârea, para que-isSo seja Cõ-riSeguido,
Na última parte, fazemos um enfoque, urri estudo
sobre a falácia do subsidio à agricultura. Laiiientãvelmente, não tinha em mãos, dados muito atualizados,
mas, comparando os subsídios, entre aspas, que se concede à_ agricultura brasileira, com aquilo que acontece
em todos os países industrializados do mundo, quer na
Amêrica, quer na Europa, o subsídio à agricultura brasileira desaparece frente ao volume e ao valor dessa produção calculada em qualquer moeda. Este é um assunto
que os Senhores devem conh.ecer bem melhor do que eu.
Es_te foi, ein síntese, o último trabalho apresentado. Os
companheiros que nos acompanham e eu estaremos à
disposição dos Senhores para qualquer esclarecimento.
Para terminar, Si. Presidente, gostaria de apenas enfocar um assunto que ao Conselho Nacional do Café parece ser de suma impoftãncia. Enfatizar aqul, para 6S ·senhores polítícos, eleitos pelo povo, a impoctância socíal
do café, acho Que estaríã:-pâdcndo tempo. Os Senhores
jã conhecem, prínCíPalmente aqueles dos Estados ca(e_ciros mals antigos. O café aiSirlbul rii:fueZãS, fei: uma reforma ágrâria democrática, feZ Cidades, construiu esta
Nação e, sobretudo, lhe deu t:aízes cultunl.is, e o povo
que não cultiva essas riqUezaS descaracteriza-se como
Nação.
Queria apenas fornecer um dado. Se somarmos a exportação mundial de café de todos os países produtores,
que, por razões ecológícas, se- Concentram no Cone Sul,
próximos ao Equado1', formaríamos alguma coisa em
torno de 60 milhões de sacos. Se multiplicarmos isso pOr
180 dólares, em média, a saca, teríaniOs que todos _os países produt.ores recebem alguma coisa, essa alguma coisa
- o nosso MiniStro do Planejamento gosta de falar assim - está em torno de 10.8 bilhões de dólares. Estes
I0.8 bilhões de dólares são comercializados por 7 grandes companhias, sendo que duas delas, Nestlé e General
Foods, têm 95% do mercado prateleira no mundo, e
transformam esses 10.8 bilhões de dólares produzidos
por nós, países chamados de terceiro mundo, no mercado internacional, em 970 bilhões de dólares, que nós,
produtores, não participamos sequer com um dólar.
Hã 256 anos este Pais é o ~aior produtor de café- do
mundo_. Não temos uma marca brasileira no exterior: O
nosso solúvel sai em containers e é embalado por essas
grandes empresas, que os põe nas prateleiras dos supermercados, conforme a sofisticação da embalagem, que
chega a ser em porcelana, com tampa de ouro, a 18 dólares, meia libra.
Então, Senhores num comércio internacional- dC -97ú
bilhões de dólares,-- e os Senhores cresceram ouvindo
falar que o café é o segundo pioduto-· n6 mundo dePois
do petróleo- os 10.8 bilhões não vão para os países do
terceiro mundo, que são os produtores. Acho que estâ ria
hora de cobrarmos uma postura mais agressiva, já que o
Estado se arvora no grande exportador, no diretor central, da política cafeeira brasileira. E é de se fazer justiça
aO atuat Presidente do IBC, que tem desempenhado um
trabalho bom na ârca externa. Na área interna, estamos
ao total abandono.
Isto seria, Senhmes, o que gostaria de dizer: Multo
obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ãivaro Dias)- Muito grato a
V. S•, Sr. José Carlos Jordão da Silva.
Colocamos os microfories à disposição dos prescilte"S
para o debate. Os parlamentares, inclusive, poderão formular indagações ao representante do Conselho Nacional do Café aqui presentes. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Hélio- DUque

O SR. Hf:LIO- DUQUE -

(Fora do microfOne -

inaudí~~l)

O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias)- Muito obrigado ao Deputado Hélio Duque.
Continua livre a palavra. (Pausa.)
Com satisfação vamos ouvir a palavra de um cafeicul~
~o r, que ~em sido mais do que um cafeicultQr, um líder
insistente, que busca aqui no Congresso, permanentemente a adesão de parlamentares nesta luta em prol do
café: é o no.sso amigo do Paranâ, Garibaldi Duarte Realy. Peço que V. S•se aproxime de um microfone, porque
seu depoimento serâ registrado também nos Anais do
Congresso;
O Sr. Garibaldi Duarte Realy é Vice~Presidente do
Conseiho Nacional do Café.
O SR: GARIBALOI OUARTE REALY - Excelentíssimo Senador Ãlvaro Dias, Presidente desta Co·
missão, Srs. Senadores, Srs. Deputados e outras pessoas
presentes aqui:
Depois de mais de 40 anos de luta na defesa da agricultura, vinha e venho sentindo que o que falta para nós,
agricültores, é uma cobertura junto ao Poder Público.
Antfgamcnte era no Rio. de Janeiro, ondeeram~s fácil chegarmos do que aqui em Brasília. Para se vir aqui
tem-se uma despesa mui to grande, pois a distância é
muito grande. A cidade é muito embrulhada e não enten--demos muito bem isto aqÜi. Três vezes, que venho -aqui
para participar da Tniüalação desta Comissão, e jâ me
perdi aqui dentro uma porção de vezes. Ontem à noite,
no hotel estava com a perna bamba de tanto trabalhar na
defesa dessa agricultura. Nestes 40 anos, vi que a nossa
salvação serâ contar com o apoio dos Senhores, aqui,
porque não temos os recursos que têm os industriais, os
comerciantes, os banqueiros, como os senadores todos
viram. Liguem a televisãO, lá um presidente_ de Ull!a entidade_ do comércio ou da indústría·. Qualquer jorn3.leco
dava notícia sobre os problemas da estatização dos bancos, Os nossos problemas, seriíssimos, que se relacionam
à manutenção de milhões de trabalhadores rurais, pouca
gente dá importância, principalmente o--Governo. POr
que?_Porque nós, agricultores, para fazer uma reuniãozinha lá no interior, lemos que sair caçando gente a laço,
porque não há telefone, e a maioria mora no interior,
·não lê jornal nem ouve rádio. Então, para fazermos uma
reunião pequena, perdemOs um tempão danado para
jllcntar meia dúzia de "gatoS pingados."
Na cidade, os operários, por telefone, reúnem no mínimo qUarenta, _t:inQüent? mil, põem fogo em ônibus, e o
Governo atenâe às suas reivindicações. FicamOs nessa
ghor;deiJ;a. Co.rre para lá, corre para cã, e não temos
tido uma cobertura. Eu ultimamente, acho que só pode·mos contar 'cóm esse apoio em vírtude da colaóor-ação
dos Senhores Deputados e Senadores.
Sabemos que o Governo está olhando esta Casa por
um outro prisma. Até o ano passado, ou hã dois anos, a
nossa Casa, q_ue é_dos Senhores, pois os elegemos, o Governo pouco importância dava. Hoje, o Governo tem
que olhar _essa situação por outro prisma, e_ isto quem
tem me falado é gente do próprio Governo. Então, nós
estamos no Conselho Nacional do Café,_ fazendo um trabalho para reunir Deputados e_ Senadores, começando
pelos Deputados e Senadores do meu Estado, o Paraná.
Encontrei a melhor boa vontade para esse apoio tanto
nos Deputados e Senadores de um partido como de outr~.

Nós não estamos aqUi, Srs. Congressistas, para criar
embaraços-ou fazer barulho, como estão querendo fazer
os outros operários, porque-nós enxergamos que a si__ t_u_ação do País não está de fa7,er onda. Nós temos que
juntar tudo, trabalhar, para ver se nós 1iramos o país
deste buraco e que nós não colaboramos para que ele en-
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trasse. Mas, se depender dC nós, agricultores, vamos nos
esforçar o-máximo para tirar o país desta crise fiilanceirã, -PorqUe aCima da minha fazenda, da minha situação,
eu coloco a situação do meu País. E como eu, todo cabo-~
elo do interior que vive da terra, como eu vivo- estou
há quarenta e seis anos em cima de uma fazenda - tra·
balha para deixá-la para os seus netos. No entanto, há
seis meses me quiseram tomá-la porque depois da geada
de 75~ mais duas ou três secas, não tinha condições de
pagar os compromissos que assumi nesse ano.
AmeaçaramMme tomar a fazenda, de colocar os meus
contratos no cartório. Fui ao Banco do Brasil e disse lá e
repito aqui: ''"a minha fazenda ninguém toma, comigo vi~
vo. Enquanto eu for vivo, se alguém for lã para tomar a
fazenda, eu meto bala. Eu trabalhei quarenta anos para
deixar esta propriedade para os meus netos, e lá não en#
tra Banco do Brasil, não entra oficial de justiça, não en~
tra ning-uém-comigo vivo. Então, se os Srs. Congressistas
não derem essa mão que nós estamos pedindo, com a
força que têm, não temos outro caminho, a não ser fazer
desordem, como já estão querendo fazer por aí.
Eu, antes de entrar para o Conselho Nacional do Café,
parti~.:ipava de uma comissã<;> que fazia reuniões erri ·são
Paulo, Paraná, Minas, Espírito Santo. O nosso seritido
era fazer uma marcha sobre Brasília, como nós tentamos
fazer no tempo de Juscelino Kubtischek. Quando eu vi
que o Conselho estava no caminho certo, unindo as enti~
dades de classe todas para trabalhar num sentido de co~
laboração,_ eu vím aqui três vezes, pois eles queriam um
diálogo. Nós vínhamos aqui, falávamos duas, três horas
e ninguéin fala vã nada do outro lado. Eu dizia: "que diabo de diálogo é esse que só um fala e o outro escuta e não
resolve na:da?" Então, nós estávamos querendo partir
para um movimento mais radical, mais violento, como
os Senhores falam aí. Mas o nosso Presidente pediu-nos
que fizéssemos uma tentativa de diálogo, e nós estamos
fazendo até ao ponto em que nós pudermos aguentar.
Daquele ponto-em diante não sei qual serão argumento
que vamos usar. Então, procurei os Deputados e Senadores do Paraná e de outros Estados, que eu conheço
muito, e estou pedindo, insistindo e implorando para
que os Senhores olhem os nossos problemas com mais
boa vontade. Nós não temos os recursos que têm as pessoas de outras atiVidades para chegarem mais perto do
Governo. Qualquer industrial ou banqueiro bate nas
costas de qualquer Ministro. Nós, não._ Pedimos uma entrevista a um Ministro. Éramos para ser recebidos às 9
horas. Fomos recebidos às 22:30, sem jantar lã no Ministério, eU e uma turma- nâo sei se tem aqui alguém que
veio comigo.
De modo que estamos procurando esse apoio dos Srs.
Parlamentares. Nós estamos formando uma subcomissão das Comissões de Agricultura daqui do Senado e de
lá da Cârilara· dos Deputados.
Ontem, estive aqui com o nosso companheiro da Comissão de Economia. Também ele vai convoca1uma reunião lá para nós debatermos esse probkimã. Com o
apoio da Comissão de A8;-r1cultura do SenadO e, talvez,
dessa Comissão da Câmara dos Deputados, é possível
convencermos o Governo para reconhecer _o nosso esforço.
O Jordão falou em uma porção de itens, que nós, homens do interior,_ inlerpretamos de outra maneira.
O Governo descongeloU o confisco cambial, que tinha
.fixado -em 50 dólares, no ano passado. Participei de reuniões aqui durante quase um mês e foi preciso mexer
com uma porção de gente para conseguir isso. Quando
chegou em dezembro, o Governo descongelou o confisco
e soltou o reajuste mensal -descongelou o que não podia descongelar e o café parou no preço de dezembro.
En_1..ào, nós, do interior, quando chega uma notícia dessa;
vamos ao Banco do Brasil e desabafamos, falando todos
os nomes feios que sabemos. Mas isso não resolve nada.
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O que resolve ê o que nós estamos fazendo aqui. O absurdo, Senhores é -que de cada duas sacas de café que
vendemos para o Governo, uma fica de graça. Agora,
qual é a atividade que agUenta tirar 100% do que ele produz?
O Jordão pediu um preço mínimo de 35 ou 36 mil cru-

zeiros por saca de café. S6 o dólar que nós damos para o
Governo, não precisávamos de um tostão dele para nos
atender. Essa diferença de dólar é justamente a garantia
que nós pedimos. Mas concordamos em ficar com o conftsco a 50 dólares e reajuStar o preço de acordo com a
desvalorização do cruzeiro, mensalmente. Isso o Goyerno não faz. Parece-me que agora, com os novos entendi-

mentos, ele estã querendo olhar isso por um outro prisma. Mas se nós não tivermo.s o apoio, a compreensão
dos Senhores dos dois partidos, não conseguiremos isso.
Não temos interesse nenhum de criar caso com ó Governo, de hostilizar o Governo. Como eu disse ontem para o
Jordão, nós, do interior, vamos subir num morro até
aqui. Agora, se chegarmos aqui e não conseguirmos nada, é para virar para baixo, e nós viramos em outro setor.
Então, o que esto_u pedindo aqui, e tenho encontrado,
como jâ disse, é a colaboração _d~ Deputados e Senadores dos dois partidos. Futuramente, nós, da agricultura,
esperamos vir aqui e tomarmos o tempo dos Senhores,
como jâ tomamos o tempo dos Deputados da Comissão
de Agricultura da Câmara dos Deputados.
Amanhã vamos à Comissão de Economia. Queremos
contar com a boa vontade de todos os Senhores quando
tivermos problemas e precisarmos de conhecimento aqtii
em Brasília. Precisamos ter a liberdade de chegarmos até
os Senhores, como estamos chegando hoje, e contar com
este apoio, não só para a cafeicultura, mas -tãmbém i:lilraa agricultura. Esta é a obrigação de todo brasileiro. Sentimos que da nossa atividade, pelo menos 60% do que o
Governo vai precisar, para resõlver essa SítuãçãO grave
que estamos atravessando, ele vai contar conosco. Nós,
do Paraná, temos dado ao Governo o que ele tem pedido. Praticamente, estamos aumentando, de ano para
ano, a nossa safra, sem o apoio e o estimulo dos financiamentos que, como o Jordão falou aí, são mUito" fiacos.
Então, quero fazer o apelo para contínuar contando
com o apoio que nós estamOS tendo aqui, de chegar, com
liberdade, falar com os Srs. Deputados e Senadores, para
nos apoiarem naquilo que precisamos.
Nós temos a questão do preço do café. Temos outro
problema que está meio perigaildo.
No ano passado, eu vi cooperativa de São Paulo, exportando café, ter um lucro de seis a sete mil cruzeiros
por saca-. Eu vim aqui no Rio, falei com o MinistrO- Camilo Penna, que estava numa reunião de comissão parla~
mentar de inquérito, e mostrei para S. Ex' aquilo. Disselhe: "Sr. Ministro, não é possível mariter esse ffieca-nismo
que o Governo montou aí para expofhlr-cate, em que· um comerciante de cate, que não ·aplica nada; não arrisca nada, ganha seis, sete mil cruzeiros na exportação do café.
Nós temos as nossas cooperativas que podem fazer essa
exportação, como esta aqui fez." E mostrei para S. Ex~
essa diferença de preço. Então, S. Ex• chamou o Presidente do IBC para tomar providência,-- e a partir daí
abriu a possiblidade de as cooperativas exportarem, cate
no ano passado, num set_or pequeno. Era a prirrieira vez
que isso acontecia. As Cooperativas ·estãõ-se preparando
para exportar um maior número de sacas.
Estou sabendo que há um movimento do comérCio, de
reduzir, ou extinguir, estas cotas que as cooperativas estão exportando. Esse é um problema, Srs. Senãdores,
Srs. Deputados, do qual eu falo aqui em nome do produtor lã do interior, que mora na sua fazenda, que conhece
os seus empregados e sabe sacrifíciO qu-e e-u faço com a
minha família que mora lá comigo. Eu não vou deixar
comerciante nenhum ganhar sozinho o que eu posso ga-

nhar atravês·de minha cooperativa, Esse é um ponto que
flão abrimos mão de maneira -nenhuma.
O Presidente da Federação das Associações Rurais do
Espírito Santo me informou que as cooperativas do
Espírito Santo não conseguiram cotas ·no IBC._Se há um
Deputado ou Senador do Espírito Santo aqui, peço Que
ajude a resolver esse problema. Não é justo que os cafei'cultores do Espirita Santo não tenham essa vantagem
que nós, do Paraná, Minas e São Paulo estamos tendo.
De modo, Srs. Deputados, que o que queria dizer aos
Senhores era isto; a agricultura, não só a cafeicultura,
conta e espera contar com o apoio -dos Senhores. Não
· digo que venha aqui cobrar nada dos Senhores. Venho
aqui pedir, e, se precisar, implorar, mas não vou dar
muito sossego ·aos Senhores.
Quãlquer problema que tiver lá e que não tiver so:.
lução, venho aqui atrás dos Senhores. Se go-starem, muito bem, se não gostarem, venho do mesmo jeito.
Desculpem-me alguma coisa. Agradeço a todos e peço
desculpas se falei alguma bobagem aqui. Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro dias) - Seja bemvindo, Garibald. (Palmas.)
Continua livre a palavra. (Pausa.) Concedo a palavra
ao Deputado Pedro Sampaio, que é Presidente da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados.
~~o

SR. PEDRO SAMPAIO -Sr. presidente, Srs. Senadores e Srs. Deputados e componentes da classe de
· produtores de cate do meu País.
Pedi a palavra para informar a V. Ex' que na Comissão de Economia da Câmara dos Deputados foi aprovado requerimento no sentid.D de se realizar lá, em data que
- será previamente anunciada, uma mesa-redonda com o
objetivo de analizar os problemas que os cafeicultores est-ão traz.endo a esta Casa, estão trazendo a-o Congresso
Nacional, no sentido de que os Srs. parlamentares que lá
comparecerem possam produzir um documento que indique ou que peçam providências necessárias para auxiliar a c.üeicultura nos seus problemas e que tão bem estão sendo explanados nesta reunião.
Queremos dizer que toda a nossa Comissão. a ComissãO de Economia, pela totalidade de seus -membros, p"Or
unanimidade, aprovou esse requerimento. Todos os Srs.
Deputados estão muito empenhados em ver soluciona-dos, ou pelo menos oferecer a sua colaboração, e sua ajuda, no sentido de que os pedidos dos cafeicultores do
nosso País sejam atendidos.
E eu não poderia deixar, também, nesta oportunidade,
de louvar e de aplaudir o-pronunciamento desse grande
cafeicultor do meu Estado, o Sr. Gaiióald Reãl)', que hátento tempo luta pela sua classe, que há tanto tempo luta
pela cafeicultura.~ pos-so-me-lembrar, jã contei isto ao
próprio Garibald Realy, que nos anos 50 e 60, quando
(iaribald, no Paraná, liderava movimentos, a marcha: da
produçãO e todos os outros, ele nos incluí~ pelo seu entus_iasmo Paquf:le movimentQ, mesmo Sem sermos cafekultores, pelo entusiasmo e pela convicção com que ele sempre defendeu os interesses dos cafeicultores-do meu Estad_o ~do Páis. E me lembro muho bem, Garibaldi, que na
minha casa, no meu escritório, os Senhores faziam as
suas reuniões, eleboravam planos de trabalho e discu_tiam as medidas que deveriam ser tomadas.._O Senhor
conseguia envolver no problema, pela sua simpatia, pela
sua convicção, pela honestidade_ de propósitos que sempre demonstrou, pessoas que nem cafeicultores eram,
como é o meu próprio caso.
Por isso, quero louvar V. Ex' pelo seu depoimento.
Quero dizer da emoção que ouço o seu depoimento, sim- ·
pies, sincero, honesto nesta Casa do Congresso Nacional, e. dizer a V. Ex~ e a todOs os Srs. Senadores e cafeicultores, Srs. Deputados, que na Câmara dos Deputados, muito especialmente na Comissão de Economia, es-
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taremos inteiramente- à disposição de todos para oferecer
a colaboração necessãria e que estiver ao nOssO alcance,
no sentido de que os Senhores consigam efetivamente
medidas que venham de encontros às aspirações da caff:icllltura brasileira, tão. judiada, tão sofrida, durante toda
a sua história,
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Concedo a
palavra ao Sr, Pedro Burnie, Presidente da Federação
dos Cafeicultores do Espírito Santo.
O SR. PEDRO BURNIE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma satisfação -muito grande da Federação da
Agricultura estar aqui, neste momerit_o, com os Senhores, representado 42 sindicados rurais __ do nosso Estado,
que hoje collgregam 35 mil pequenos cafeicultores.
Falar em café no nosso EStado é falar no sangue da
_agricultura capix-aba. Como-- os Senhores sabem, o
Espírito Santo fOi um Estado bastante sofrido com o
problema da erradicação de café, hã dez anos. Se os Senhores voltarem Iâ, hoje, verão novamente um Estado
ressurgido das cinzas, e atualmente é realmente um po-mar de café.
Estamos às vésperas da maior colheita de cate do nosso Estado, que' será em torno de 4 milhões e 800 mil sacas. Quero transmitir aOS_ Senhores a confiança que os
-cafeicultores do Espírito Santo depositam na sua principal atividade. confiança essa que estâ visivelmente abala- dá_ com essaS últimas mudanças que a política cafecira
tem apresentado. Acho uma responsabilidade muito
grande de todos, principalmente nós, líderes da classe e
dos Senhores, representantes do povo, junto ao Poder
ExecutíVô", de frustrar essa nova tentativa do café- na
minh_a terra. E: niuito grave O probleina da afirmação derilocrâtica que nós atiavessa:moS; hOje em dia; Devemos
dizer aos .,Senhores que temos de acreditar na democracia
e oonua:r· nel_a~ e nós, produtores, precisamos ver essa
confiança assegurada também atraves da nossa economia. A democracia, socialmente, é desejável, e, economicamente, é necessária. Trabalhamos um produto, no
qual 62%, como disse o nosso Presidente, pertence ao
Governo. lemos no Governá o PrinciPal ditador- das
normas de comercíalização do café. Então; os Senhores,
como representantes do povo junto ao Governo _estão,
quer queiram, quer não, Intimamente ligados aos nossos
problemas. Posso afirmar que estamos nesta situação
porque queremos. A cafeicultura nunca necessito_u, até
hoje, de subsídios do Governo. A conta ·•café" é, e sempre foi,- umà c6ilta supei-aVItâria neste País. Dizei- isto,
desculpem-me, atinge aos prinCíPioS cOnlezinhos de economia dos que hã 50 anos diiigem a cafeicultura nacionaL
De maneira que queria, neste depoimento, dizer que
tio Esp-írito Santo há os mesmos problemas, as mesmas
reivindicações São feitas- através do Conselho Naciorial
do Café. A nossa esperança é que, através do apoio de V.
Ex's, que representam-o nOsso povo, nós, da Cafeicultura, tenhamos u_m dt!senvo_lvimerito _mais derriocrático.
Que os Senhores pi:n-sam que-Se passa pela ca-beça de
35 mil cafeicultores do Estado que hã 3 anos solicitam
dos órgãos do Governo a possibilidade de exportar café,
que pedem para ter uma cota de exportação de café e hã
tr_ês anos esse pleito é negado? Há três anos batemos na
porta do ~inistro da lridústria e do Comércio, há três
anos batemos na porta do IBC Até hoje JS rriil produtores estão aguardando a possibilidade de ter uma cota de
exportação de café para as suas cooperativas.
Digo aos Senhores que realmente a democracia tem
que existir tilmbém para 35 rriil cafeicultores, e digo aos
Senhores que s_empre o meio rural esteve na retaguarda,
e sempre fol-õ depósito de valores, de esperança moral
desta Nação. :t:. sempre o meio rural cjue traz, através de
gerações, o apoio à reivindicações, o apoio à ordem
constituída.
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Nas palavras de Rea!y, nosso companheiro de tantos
anos de luta, o CNC é o último bastião para o qual nós
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O SR. PRESIDENTE (ÁLVARO DIAS)- Com a
palavra o Deputado Santinho Furtado.

apelamos para a ordem constituída, e apelamos dentro

da normalidade democrátiC"ã::-EU goSiarhi -de díZú- ãOs
Senhores que nós, realmente, estamos no ponto de perder a confiança no Govern6. Nós precisamos de apoio,
precisamos da sensibilidade do Ministro da Indústria e
do Comércio, precísamos- dã ·senSiOilídade do InStítuto
Brasileiro do Café para com--a-economia cafeeira nacional. N ás não podemos estar vendendo o Cate~ hOJe, Pelo
mesmo preço de hã doze meses.
A nossa colheita no norte do Estado jã está na metade.
Os nossos cafeicultores mais apertados já venderam o
produto pelo mesmo preço do ano passado. Esses homens estão perdendo a confiança.
De maneira que estas são as palavras que eu trago no
momento em que realmente necessitamos do aPoio dos
Senhores, que são os nossos represetitantes. Muito obrigado.

O -SR. PRESIDENT-E (Âlvaro Dias} - COm a- palavra o Sr. Constânció Pereira Dias, Presidente da COCAMAR.
O SR. CONSTÃNCIO PERÉIRA DIAS- Eu posso
falar até aos nossos ainigos cooperados. Então~a miêr~
da de é bem maior.
Senhores representantes da Câmara dos Deputados e
Senado Federai, primeiro o nosso agradeciinento a V.
Ex•s à possibilidade de estarmos aqui, hoje a minha intervenção vai Ser breve, po-rqi.ie-qUero apenas transmitir
aos Senhores parlamentares que esses produtores que estão aqui, a&:ora-, fcii'iúll premidOs pela necessidade de
comparecerem a esta Comissão. O agricultor, normalmente, e eu posso dizer isso porque conheço bem o agricultor, porque vivo com o agrícultor o dia~a-dia, é desagregado; ele não se reúne socialmente. Só si: i:eúne --na
hora difícil, na hora de muita dificuldade. Eu a·cho que
essa hora chegou, nós a estam-os atravessando. E queria
transmitir aos Senhores um dado fundamental e importante: a cafeicultura, hoje, estã nas mãos dos PequénOS
produtores. Raro são os grandes produtores, porque eles
foram felizes e puderam sair da atiVidade. Só permâneceram nesse setor os infelizes que não tiveram outras oportunidades. Esses estão lâ, debaixo do pé de café, porque
aquilo é o seu investimento. Se não fosse aquilo ele tambêm teria saído da ativídade.
.S em nome desse pessoal - e eu, como Presidente de
uma cooperativa que congrega mais de 4 mil pequenos
proprietários com--menos de. lO aiqueires...:.. teilhO a -obrigação de lhes falar. Graças a Deus, consegui sair_-d3. ã.tívidade, mas não posso deixar de vir lutar por esses 4 mil
e tantos pequenos produtores, porque eles não podem
fazer como eu. Eu hoJe vou tentar arrumar Uma" sOlução
para eles safrem da cafeicultura. Vou tenta-r finanCiamento para meXer com óleo de mamona, bicho da seda,
quero ver se consigo uma solução. E como o Pedro Sampaio, que conhece-Nova Esperança, está alí;·nós vamos
tentar arrumar financiamento" Pãra-lnOntar ã.lguma coisa
diferente, porque em cafeicultura esse Governo já nos
desanimou. E nã-o é- só esse, não; historicamente nos desanimou. Ficamos aOismadOs de- ver que -hã tempo estávamos lutando aqui para conseguir 90 bílhões de cruZeiros para ·a financiãmentO -dO -ca:re-, quando, na mesma époCa o Governo jogOu pela janela 600 bilhões de cruzeiros nas mãos das iristituições finanCeiras falidas.
Nós vamos indo, mas nos aborrecemos com essa ati_vídade. Então, eu queria -dar essa ênfase ao peQueno Produtor de café, que é a grande e quase total generalidade
do cafeicultor brasileiro. E nós temos obrigação - e os
Senhores, como representantes do povo brasileiro, sa-bem- temos uma obrigação muito grãri.de para com esses pequenos produtores. Era só isso que eu queria falar.
Muito obrigado.

O SR. SANTINHO FURTADO - Sr. Presidente,
Srs. Seriadores, Srs. Deputados, Srs. membros do Conselho Nacional do Café.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de íazer um apelo-aos
Srs. Senadores, o mesmo apelo que fiz quando assumi a
PreS:ídência da Comissão-de Agricultura da Câmara dos
Deputados: que esquecêssemos a sigla partidária, e, unidos, de mãos dadas, trabalhássemos em favor dessa agricultura falida de nosso País. (Palmas.)
Parece-me que hoje não compareceu nenhum Senador
do PDS. Eu gostaria que tivesse aparecido algum Senador do PDS, para que,juntQs, pudéssemos fazer reivindicações. Eu tenho certeza de que todos os membros-do
PMDB são favoráveis às reivindicações feitas pelos cafeicultores deste Pais.
Formulo este apelo ao Sr. Presidente !ia Com_issão, Senad_or Ãlvaro Dias, aos demais membros desta Comissão, porque nós precisamos, como jâ disse o Garib~ldi
Realy,lutar, gritar, para ver se conseguimos alguma coi-sa.
Disse o companheiro Jordão que estâ na hora de pedir
- e exigir alguma coisa. Eu acho que jã passou da hora.
_-Vejam o trabalho feito por esta Comissão. Existem diversas alternativas. Eu tenho certeza de que se fosse algum grupo rnal-intenclonado, se fosse alguma multinacional, entre as alternativas, eles iam exigir as melhores
para eles:. Nós, os cafeicultores - eu também sou cafeicultor- estamos exigindo a menor, estamos exigindo
um direito~ de acordo com a Lei n'l' 4.504, do Estatuto da
Terra. Estamos exigindo que essa lei seja cumprida, nada
mais. Os cafeicultores vêm aqui com o chapéu na mão,
com humildade, pedir para que o_Gov'erno cumpra a Ieí,
nada mais do que isso. Por isso, nós temOs que fazer um
movimento muito grande para ver se conseguimos alcançar aquilo que temos direito.
O Garibald Realy, esse grande Líder da cafeicultura
brasileira, é uma pessoa humilde, que veio aqui pedir
para a gente mostrar ao Governo que a cafeicultura está
- falida e que se tem que fazer alguma coisa. Ele procura,
por todos os meios, pã.cificamente, ver se consegue alguma coisa. Mas eu tenho a certeza de que, com seus 74
anos de idade, 50 de luta pela cafeicultura brasileira, ele
será. o primeiro da fila para uma marcha para Brasília,
IsSo eu tenho certeza, apesar de toda a sua idade.
Por isso peço aos companheiros, aos Srs. Senadores,
aos Srs. Deputados: vamos nos unir, vamos exigir aquilo
-que a cafeicultura tem de direitoA Vamos exigir e reivindicar, também, que as cooperativas tenham maior quota
para exportar. Fala-se tanto em cooperativismo neste
País. Por: que não exigimos que se defina uma maior cota
~de exportação através das cooperativas? Este tem que ser
também um movimento para reivindicar e exigi! imediatamente a suspensão dos leilões do estoque de cafe do
IBC. É outro movimento que tem que ser imediato, já.
O Governo brasileiro tem a mania de importar na
hora errada e exportar na hora errada também. Ele importa na hora que se produz e exporta na hora em que
não se tem produto. Então é agora, jàga ·na hora da colheita do café, joga o pequeno estoque de cafê em. leilão.
.S uma exigência que nós temos que fazer urgentemente.
O Governo tem que sentir o problema. Eu tenho a impressão que não sente. O Governo tem que entender que
para se pagar essas dívidas, para se levantar o Brasil, só
existe uma coisa neste País: a terra f'ertil e um povo trabalhador. O Governo esquece isto, abandona a agricultura, abandona a cafeicultura, que gera empregos e divisas, empregos para milhões de brasileiros desempregados. O que o Governo deveria fazer? Tinha que incentivar a agricultura, a cafeicultura, soltar dinheiro para a
cafeicultura, pagando o preço certo, e não tomar. O Governo é sóefo no lucro, mas não é_ sócio_ilo_ prejuízo. En·
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tão, acho que devemos fazer com que o Governo veja
que só podemos gerar empregos incentivando uma das
bases da agricultura brasiteira, que é o café. Nós precisamos incentivar -o plantio de café. Estão acabando com o
café. Há poüco o Sr. Presidente dizia que 123 milhões de
cafeeiros tinham sido erradicados. Jsso ê antigo: onde sai
o pé do homem entra o pê do boi. Não hã outra alternati va.
Tenho dito que no Brasil, enquanto se implanta uma
reforma agrãria para terras não produtivas, terras devolutas, o pequeno produtor estâ sendo obrigado a vender'
a suas pequenas áreas para pagar o Banco do Brasil e
aplicar o restante na caderneta de poupança. E eu até tenho dito, e repito todas as vezes que fizer uso da palavra,
que dentro de pouco tempo nós vamos ter de comer capim e caderneta de poupança. Por quê? Porque não hâ
outra alternativa. Porque quem compra essas terras de
pequenos produtores, se for fazer o cálculo dos juros, do
custo, não há outra alternativa senão plantar capim. Então, nós vamos- ter que ir treinando a fazer salada de capim e comer caderneta de poupança.
De modo, companheiros, que faço. um apelo a todos
os Senadores, particularmente os do PDS, para que nesta Cõffiíssãõ lutam para salvar o Brasil, incentivando e
ajudando essa cafeicultura falida.
· Ainda existem muitos líderes homens sacrificados na
sua vida particular, que se dispõe a vír à Brasília revindicar aquilo a que têm direito; fazer com que o Governo
cumpra a lei.
Este o apelo que faço aos Srs. Senadores, aos compao_heiros_e aos Dep!Jtados .. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias} - Deputado
Santinho Furtado, levanta uma questão, que eo acho
justo fazer o regístrõ.
Parece-me que oS Senadores do PDS não estão preocupados com o problema do café n_o Brasil. Aqui rião
compareceu sequer um Senador do Partido do Governo.
Registro a_ presença daqueles que prestigiaram esta reuriião: Senador -Affonso Camargo, SenadOr Enéas F3.rias,
Senador José lgnácio, do Espfrito Santo, Se-nador Marcelo Miranda, de Mato Grosso, Senador Severo Gomes,
de São Paulo, e os Deputados Hélio Duque, José Tavares, Pedro Sampaio, Renato Bernardes, Paulo Marques,
Santinho Furtado, Valmor GíaVarina, Dilson Fanchin,
Norton Macedo, Roberto Cardoso _Alves e Cel_so Sab~-
'ia.
Com ã palã.vra o Sr. Is ac Ferreira Leite, Presidente
da Cooperativa de Guaxupé e Vice-Presidente do Conselho Nacional do Café.
O SR. ISAC FERREIRA LEITE --Sr. Presidente
da Comíssão _de Economia do Senado, Senador Álvaro
Dias, Srs. Deputados, meu.s oompanheiros agricultores:
Considero esta reunião, Sr. Presidente, um fato histórico na economia cafeeira. E vejo a pOssibilidade de
que um --Segmento tão importante da economia nacional
possa ressurgir com o apoio d_os Senhores, e, talvez, com
esta reunião que hoje se inicia. Essa confiança nós esperamos levar daqui e transmitir aos nossos associados.
Sou o responsável por 2 mil e SOO ass_ociados, a grande
maioria de pequenos produtores, em Guax.upê, no sul de
Minas .
E vejo também, com grande satisfação, que o Deputado Pedro Arthur Sampaio, Presidente da Comissão de
Economia da Câmara dos Deputados já está programando uma mesa-redonda com este mesmo objetivo.
Sr. Presidente, eu estava muito preocupado, ao iniciar
este reunião, com a falta de continuidade desse diálogo,
que hoje se inicia:PorCfue, eu não sou tão jovem mais,
tenho sempre em vista o seguinte: muito trabalho iniciado com muita boa vontade e com muita disposição não'
tem continuidade; muitas vezes cai n·o vazio, por falta
dessa continuidade.
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Deputado Pedro Sampaio, peço a V. Ex• que não demore a convocação dessa mesa-redonda, porque nós estamos justamente nas vésperas de uma nova safra. Ela jâ
se iniciou em alguns Estados, mas em outros deverá ser

iniciada até o fim do corrente m&. Sã.._o_ problemas
gravíssimos que estão aí dependendo de soluções e que
irão influir demais nos preços e no futuro da nova safra.
Como já foi dito, nós temos, por exemplo, preço -de
garantia. Em financiil.mento, nóS temos- o regulamento
de compra do IBC, que deverá tirai' parte desse estoque.
A oferta é muito grande e há necessidade de recursos
para os produtores tentarem continuar com as colheitas,
porque senão eles serão _obrigados a fazer vendas não
muito vantajosas. Tendo já um programa, um esquema
de safra estabelecido, um esquema de financiamento,
esquema de comercialização de safra, inclusive com disposição de compra pelo IBC, será um ·recurso que ele terá para poder se garantir e não ter seu produto vendido a
preço· vil. De modo que essa mesa-redonda que o Deputado Arthur Sampaio propõe, eu acho que serâ de grande impOrtância também. Peço a V. Ex• que procure realizar o mais rápido possível essa mesa-redonda, a fim de
evitar esse descalabro.
Na exposição do meu companheiro, que foi muito
bem feita e bem clara, um detalhe muito importante não
foi ventilado, e é o que mais nmos preocupa e irfaiS nc:iSassombra, e está-nos levando, vamos dizer, assim, a situações quase de insolvência: são os juros que nós somos
obrigados a pagar hoje. Dizia-se que osjuros'era subsidiados. Eu nunca achei que eram subsidiados.
Participando de um seminário de crédito rural, no Rio
de Janeiro, no ano passado, onde compareceram todas
as autoridades do Governo da área· monetária, todas elas
foram unânimes em afirmar que o subsídio de juros à
agricultura não era inflacionáriO. Todas diziam isso, eu
tenho os anais. Se os S_enhores pedirem à Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro os anais desse
seminário, verificarão essa afiri:nativa_ nos pronunciamentos daquelas autoridades. No entanto, hoje, nós verificamos o contínuo aumento dos juros para a agricultura, e ela sem condições de injetar esses recursos pafa
frente, porque, na hora em que fizer isso, ela também
não terá mais condições de_ ven_de_r. O consumidor não
tem capacidade de pagar por um produto primário,
como o nosso, preços com as elevações naturais que os
juros vão provocar. Este é um drama seriísslino, para o
qual chamo a atenção dos Senhores, e peço que tomem
nota, porque isso estâ levando o País a uma situaçã_o
crítica. Nós jâ tivemos juros de 18, que passou para 38,
depois para 45, para 60, e nós já temos-iriformação de
que já existe estudo visando a passar para 85.
Há um plano de se tirar o subsídio da agricultura dizem isto~ e substituir por preço. Então volto à minha
tese. Eu acho justo. tirem os juros e dêem à agricultura a
capacidade de se capitalizar, para trabalhar com recuiSO
próprio. Porque para depender de juros na base atual do
mercado, o preço será tão alto, que é im-pOssível o consumidor também absorvê-lo~ Nós não temos 3. capacidade
de transferir, fazer esse repasse ao consumidor. Seria então um desastre muito pior ãinda.
Queria somente, sem- me alongar, festejando e cumprimentando a atitude do Senador Alvaro Diãs, que teve a
iniciativa desta reunião, fazer apelo para que ela continuasse, porque é uma coisa importante. Nós estamos em
contato com as autoridades do Executivo. No jogo democrático, esta ieuriião qõe ie.ilíZa esta Casa, qUe ê Cfia-:.mada a Casa do povo, deve receber todas as nossas aspirações e ser o nosso porta-voz, ser o nosso apoio e nos
defender junto às autoridades responsáveis. Seriã: Um
diálogo muito bom que se estabelecesse, porque já estamos tendo hoje esse diálogo com as autoridades execUtivas, felizmente de uma maneira bastante cordial, atenciosa e respeitosa. Ora, cohsegufrido iSso agora do Legislativo, seria uma ajuda muito importante. AcredifO que.

um

seria de grande valia não só para resolver os nossos
problemas, das cooperittivas, mas de toda a Nação brasileira. Eu agradr;::ço aos Senhores.

OSR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Com a palavra o Sinador Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srs. Deputados, Srs. Líderes da cafeicultura:
Vou-me limitar a fazer apenas uma n!flexão de ordem
inStitucional, porque tenho certeza de que as reivindicações da cafeicultura já estão seriamente apoiadas por
todos os parlamentares aqui presentes. Digo que é uma
r~flexão, porque não vou ab"ordar um tema neste momento.
A partir do que falou o Deputado Santinho Furtado,
inclusive com as complementações feitas pelo Presidente
da Comissão, eU queria dizer às Lideranças aqui presentes que realmente .esse processo 'de estabelecimento daquilo que se chama o diálogo nacional, o diálogo necessário e imprescindível para que se estabeleça a democracia no País, é um processo que tem sido muito mais lento
de que-nós_ to_!ios esperávamOs, principãimente no que se
- relaciona ~o comp9rtamento dos própriQs parlamenta_res. Nós -afirmãnios inclusive há dias, na Comissão de
Economia, de que nós prrecisávamos entender que se temos nossas prerrogativas limítadas para legislar, se nós
temos nossas prerrogativas limitadas para fiscalizar, se
n6s temos nossas preh·ogativas limitadas para opinar,
então cabe-nos fazer aquilo que podemos fazer que é discUtir, que ê opinar. E dizíamos também que o fórum
mais propfcio, mas conveniente para esse debate são as
comissões técnicas permanentes das Casas do Congresso
Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. Vou
Co-ntãr essã história, porque acredito que as Lideranças
que estão aqui são lideranças políticas. Vocês é que são
representantes verdadeiros do povo. Eu acho que o povo
é constituído não só de parlamentares, mas também de
representantes das associações e conselhos. Lemos declaração textual, publicada em jornal de grande circulação,
do Ministro Hélio Beltrão, em que S. Ex• se contrapunha
à política económica atual do Governo Federal, ele Ministro de Estado. Dizia S. Ex• que o País não poderia ficar esperando pagar sua dívida externa para começar a
crescer, porque havia muitas formas de crescer, fundamentalmente satisfazendo as necessidades básicas do
brasileiro, que é a alimentação, a habitação, o transporte
coletivo, a habitação e sáude, que independem de importação. Achamos que essa era uma opinião muito importante para ser colocada na Comissão de Economia-do
Senado. No entanto, surpreendentemente, a maioria do
Párti_do do GovernO achou que poderiã criar constrangimentos ao Ministro Hélio Beltrão se ele v.iesse falar de
economia na Comissão de Economia do Senado. Agora,
vejam o que ocorreu, Srs. Líderes: 48 horas depois, estava em minha casa assistindo um programa de televisão, e
vejo o apresentador do programa, Flávio Cavalcanti,
anunc_iar que estaria naquele programa o Ministro Hélio
Beltrão, que iria àquele programa, em virtude das suas
declar_açô_es feitas em Salvador, falar sobre aquele tema
para o seu corpo de jurados. Então, S. Ex• foi inquirido
pelos jurados de Flávio Cavalcanti. No entanto, até hoje
não pudemos ainda dialogar com o Ministro Hélio Beltrão na Comissão de Economia- do Senado. Eu estou dizendo isto para os Senhores entenderem que realmente
hã" aqui um problema instítucional nosSo, que nós temos
que romper o quanto antes.
Eu confeS-So que estava to"rcendo para que entrasse por
essa porta urit púlamentar do PDS. Sob o aspecto puramente estreito e eleitoral; até nós gostaríamos que a reunião fosse como esfa, só de parlamentares do__ PMDB.
Mas nós não estamos interessados em problemas partidários. Nós estamos intereSsados que o Brasil resolva os
-S"êüS prOblemaS. E quando eu falo em problemas da ca-
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feicultura, não me refiro só à cafeicultura, mas ao Brasil,
que precisa que seus problemas Sejam resolVidos, os
problemas da agricultura e da cafeicultura.
O Deputado Norton Macedo chegou até aqui. Confesso, digo isto com consciência, que tenho divergências
pessoais com S. Ex•, mas ia elogíá-lo pela sua presença.
Mas S. Ex• deu uma olhada e penso_u que não era reunião da Comissão de Agricultura, mas do PMDB, porque ficou um pouco aqui e depois foi embora, talvez
constrarlgido- p-Or Uln etTo que nós estamos cometendo
nas duas Casas do Congresso Nacional, que, espero, o
Deputado Pedro Sampaio consiga corrigir na Comissão
de Economia da Câmara dos Deputados. Realmente
nossos colegas do PDS no Senado, e nós temos amigos
no PDS, temos dito isso a eles com a maior sinceridade,
temOs que romPer esse obstáculo e fazer com e a Casa
funcione.
Quis fazer este registiõ", Sr. Presidente, para mostrar à
cafeicultura que esse é um problema Que não tem nada a
ver nem é contra à cafeicultura. ~ um problema nosso,
que nós estamos procurando resolver. Temos certeza que
a presença dos senhores aqui, nesta Comissão, veio estimular este trabalho e esta idéia, que a gente está procurando implantar aqui no Senado Federal, de que realmente as Comissões permanentes desta Casa são o
fórum de debates para que os organismos, os chamados
organismos intermediários da sociedade brasileira, possam vir aqui discutir. Nós vamos acolher a priori, como
verdadeiras, as opiniões dos senhores, para, então, junto
com os parlamentares do Partido do Governo, - eles
são fundamentais nesse debate, porque nós estamos lidando com aquilo que nós combatemos, que é a tecnocracia, constituída de homens que não querem dialogar,
que não querem ouvir- como disse o Deputado Santinho Furtado, façamos com que esse trabalho realmente
seja conseq:fiente. Nós temos que trabalhar para que acima dos Partidos os parlamentares possam reforçar a poSiÇão dos organismos da sociedade, para diminuir esse
espaço entre o desejo da Nação e as decisões governamentais. Este_era o registro que queria fazer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Vale registrar,
ainda, que parlament;ues do PDS normalmente compareceram às reunioes da Comissão de Agricultura, quando aqui vêm representantes do Governo. Estranhamos
que o mesmo fato não ocorre quando aqui comparecem
representantes da sociedade brasileira, representantes da
agricultura, mais especialmente da cafeicultura. E parece
que os parlamentares do PDS estão dispostos apenas a
dialogar com homens do Governo, que aqui defendem.
Com a palavra o Sr. Joaquim Libaneo Ferreira Leite,
da junta do IBC.

O SR. JOAQUIM LIBANEO FERREIRA LEITEEu queria deixar registrado aqui nesta reunião, Presidente Álvaro Dias, o fato de que a Junta Consultiva do IBC
é uma das heranças desse período de autoritarismo, do
qual espero estejamos saindo. E: uma dessas heranças do
tempo em que o Brasil não era num País que tinha um
Governo, e, sim, um Goverho que tinha um país, apesar
de continuar um pouco dessa maneira ainda. Mas a nossa grande esperança ê que isso mude, e a Junta Consultiva do IBC é o fórum mais legítimo para que tudo relacionado com a produção, com a exportação e com a torrefação seja levado ao Instituto Brasileiro do Café para debate. Mesmo o próprio Presidente João Figueiredo, que
é o pai dessa abertura politica, tem pregado insistentemente a necessidade de que haja o diálogo com cada
classe, com cada setor. E aJunta Consultiva do IBC está
estiolada,_ completamente estiolada. Ela não tem nem
verba para se reunir. Este ano só teve uma no começo de
maio e o Presidente do IBC não pôde ficar mafs -de uma
hora e meia nessa reunião. Eu estou dizendo isso porque
antes da Revolução de 64 havia a Junta Administrativa
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ser equacionada e estudada. A questão não é grave,
gravíssima.
-Em 1981, quando nós tivemos uma boa safra _de café,
Brasileiro do Café. E se hoje nós estamOs agciSathadOS- -foi preciso, com grande pressão, vir a Brasflia, os cafei~
pelo Conselho Nacional do Café; sob ã lideranÇa -do Gocultores
conseguiram, a duras pi::nas, um preÇo de-garanvernador Roberto Abreu Sodré, é- e>.atãriiente pói'QUe estia de lO mil cruzeiros, e um financiamento de6 inil e200
ses órgãos nossos, de iepiesentação le"gítíma;estâO estiociuzeírõs, quándo o preço de garantia deveria sei de 13 e
lados. E é prerrogativa do COngresso Nãcional -mudar
o financiatriento de IO. COm istO, o ganho do fazCndeiro,
esse estado de coisas, porque foi ãtravé.S dele que transdo cafeicultor, ficou reduzidíssimo, quase zero, não danrormou a Junta Administrativâ- em Junta Consuftiva.
do para saldar todos os seus compromissos. E quem gaA Junta hoje é consultiva. Ela só se reúne a requerinhou? Quem ganhou foram os exportadores que ganha~
mento do próprio Presidente do IBC, quando ele quer e
ram rios de _dinheiro, e o Governo, com o confisco cam~
como quer, para tratar de assuntos de seu interesse. A
bial.
Junta co-nsultiva praticamente não tem mais represeiilii- -Em 1982, a produção de café foi muito pequena, motitividade nenhuma, ela está absolutamente estiolada,
vada por aquela geada de 1981. Então caiu assUstadoracomo já afirmei.
mente o volume de cafê produzido. Com isto, continuou
A Junta é nomeada pelas Federações de Agricultura
agravando o problema, porque não houve condições de
de todos os Estados. Por exemplo, eu fui indiCado pelo
os
cafeicultores saldarem os seus compromissos, e a coiSindicato Rural de Ouaxupé. ESta indicação fo1 sUbmetisa foi-se avolumando. E agora nós temos uma coisa muida à apreciação dos síndic<Úos rurais de todo O EStadO de
to pior do que as geadas, que são os juros. Os jurOs-estão
Minas Gerais, numa: reuii.ião PlCilãiía:, -reanzada- na -Fearrasando com os produtores. Nossos débitos são astroderação de agricultores de Minas Gerais. Meu nome foi
nôrriicos.
para uma lista triplice, que foi apresentada ao Ministro
Este ano nós temos uma safra relativamente boa,
Camilo Penna. Fuírlonieado merilbro d"ii Junta ã partir
não é excepcional, não eo que estão dizendo por aí, não
desse trabalho.
va!riOSprodUZir isto. Bom, então- a nOsSa situação é a seMas eu quero afirinar Que, sendo m-oço ainOa-, COmo
guinte: nóS temos compromissos de· custeio do ano de
dã para se ver, só aceiteí a minha nomeação para -esse
1981 que foram-transferidos, e nós estamos pagandO j~
carg~ ano passado, cheio de fé de que neste ano, comesros
sobre isso,- e mais o custeio desse ano. E mais: nós,
ses novos ventos, fosse possível fazer-se alguma coisa. E
como médios e grandes produtores, não temos condições
vim aq_ui especialmente para pedir a V. ex•s., que são
-d~ tirar dinheiro com juros mais subsidiado. Entãci, estanossos representantes, e os ónicos com poder de mudar
mos lançando mão do dinheiro de bancos, normalmente.
essa situação, que façam alguma coisa.
Nós citirnOs pC:dínâO empréstimo de 46 mil cruzeiros,
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
que é o mínimo que nós precisamos parã Saldar nossos
compromissos e há muitos companheirOS que ainda não
O SR.
- Dest-a vez eu poderia dar uma resposta.
irão saldar _os seus çornpromissos, porque-nem todas as
V. Ex• me permite um esclarecimento?
lavouras produziram. Então, o problema é serííssimo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) - Pois não.
Esse preço é imprescindível. Nós-não vamos abrir mão
desse preço. E preciso que saia este preço, porque ê o
- (Fala fora do microfone)
OSR.
mínimo que nós podemos receber. O café vem através
dos anos subsidiando indústriaS, criarido Cidades, fazenO SR.
--O-SR. eSfava querendo saber quais
do tudo neste País, inclusive mordomias. A conta café,
eram as atribuições da Junta.
no Banco Central, não há condiçãO de ler, nin8uém lê,
tão grande que é. Onde está esse d_inheiro? por que não
O SR.
_-(Fala fora do microfon__C)
atender a cafeicultura? Esta é a pergunta.
O SR.
- Para um esclarecimento.
Vamos dar apoio ao Governo porque assim achamos.
Eu já fui membro da Junta do I_BC anteriormente a esque estamos -dandO apoio também ao Brasil, e o Brasil
sas modificações que surgiram. -Nessa épocã; a Junta ti-precisa da gente. Só com a agropecuária é que o Brasil
nha poder deliberativo, e ela era administrativa. Então,
·sairá do -fundo do poço, pagará as suas contas. Sedt -a
ela é que fazia o regulamento de embarque, ela é que faagropecuária, estamos liquidados, o País está fãlido, e
zia -o esquema finanCeiro de safra, ela é que fazia p-Oderes
não saiiá dessa falência. A nossa indústria não é compepara acompanhar o Fundo de Defesa do Café, que era
titiVa n-o e"xierior, em sua grande maioria. Então, quem
uma conta especial, e os resultados da comercialização e
subsidiava as exportações da indústria brasileira? Era o
da sobra das unidades de exportação eram todas desse
Governo atra vês desses conftscos e através da agriCU1tuFundo de defesa do Cale; coi:no era chamado, que nós
ra. Quando o dólar, trocado pela indústria, Poucos niechamamos, propriamente, de confisco: cambial.
seS ã.trás, valia 320 cruzeiros, o da agropecUã"riã. valia 190
cruzçiros. Os Senhores vejam -a discriffiinação e a ta- (Inaudível - Fora do Microfone)
O SR.
peação que vem através dos tempos contra a agricultura
brasileria. Nós estamos no fundo do poço, ju_ntamente
O SR.
- Hoje ela não tem poder deliberativo necom o Brasil. E sem um _acerto para essa situação, o Gonhum; só ConsultivOs, quando é consultado.
verno não precisa esperar grandes produções futuramente. Nós não temos condições de responder a isso mais,
O SK---nnaudívet: Fora: do microforie)
nós estamos completamente descapitalizados.
O SR.
- Diz-se que ela era eleita;- os cafeicultores
Outro problema que nos aflige, que não é o _do moelegiam os seus membros.
- ril.ento, mas que voU esclarecer: a lei trabalhista precisa·
ser revista urgentemente. Não podemos tolerar mais isto;
O SR._
~(Inaudível. Fora do microfone)
tirar a brasa com a mão do gato. Os encargos ficam por
conta dos fazendeiros, e o dinheiro arrecadado desapareO SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)- Com a palace. Onde está o dinheíro do FUNRURAL? Onde estâ
vra o Sr. Antônio Có_dho Melo Lemos, conselheiro do
Utdo o dinheiro "do FUNRURAL? os senhores já pegaConselho Nacional do Café e Presidente da Cooperãtiva
ram wn lápis e fizeram a conta? São 2,5% da produção
de CACJA, de Minas Gerais~agrícola brasileira para dar meio salário mínimo a um
empregado rural que se aposenta. Os senhores vejam que
O SR- ANTONIO COELHO MELO LEMOS- Sr.
isso é discriminafório. Nós não podemos aceitar isso,
Presidente, Srs. Senadores, SrS. DepUtados, e meus com-Srs~ DepuÜldos e Srs. Senadores, isso é humilhante para
panheiros, a situaÇão da cafeicultura nacional é digna de
a nossa classe. Eu, como proprietário rural, não quero
com poder deliberativo, e essa Junta era muitas vezes o

elemento de contato entre os produtores e o Instituto

que o meu emPr6gado continue como está. Vamos assinar as suas carteiras, vamos acertar a vida desses ho·
mens, vamos pagar os seus salários corretamente, vamos
pagar o seu 13~> salário, suas lerias e tudo" mais. Mas, pelo
amor de Deus, vamos acertar essa lei, porque se não
acertarmos -essa lei igual à da cidade, a mesma coisa, não
tem importância. Há a prescrição, hâ essa questão da leido salário para a- aposentadoria. O pior de tudo 6 a arre~
cadação. Nós temos arrecadação para isso. E para onde
vai esse dinheiro? Precisamos acertar esses pontos.
A gente lamenta profundamente, que_ os nossos Senadores e deputados do PDS não tenham comparecido a
esta reunião. Nós ficamos tristes porque hoje nós precisamos unir as forças- PMDB, PDS, PDT, PT. Todos
Os Partidos devem unir-se para levantar esta Nação. Há
necessidade disso urgentemente, com moralização e com
trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)- CõntinUã-livre
a palavra. (Pausa.)
Coin ã Palavra o Sr. Silvio Fernando Dias, da COCA·

MAR.
O SR. SILVIO FERNANDO DIAS- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr. Representante do
Conselho Nacional do Cafê; seria desnecessário dízer da
pârticipação histórica da cafeicultura no desenvolvimento econômico do Brasil. Essa contribuição tem se dado
através dos tempos, através da formação de capital dentro do próprio se"tof~ através dO confisco cambiai, aúavés da geração de empregos, e seria desnecessário tam~
bém afirmar cj_ue desta contribuição o Brasil não poderá
prescindir logo para sair inclusiVe da crisC econômica
que nos- ameaÇa Solapar, e da crise social, que é um fato
que está a atordoar e a tomar a atenção de toda a sociedade brasileira. Para que o café continue dando a sua
participação nesta obra de redenção nacional, impõe-se
a manutenção do parque cafeeiro atual, que é qualquer
coisa da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de pés de café.
Para que haja realmente a manutenção desta.cafeicultura, necessârio se faz uma política justa, que começa -pelo
preço de garantia justo. Esse preço de garantia, sobie o
qu'ãl faloU o Jordão, é obtido com o emprego de vários
critérios, de várias alternativas. O da manutenção da
renda real do setor, atinge um preço _de garantia bruto de
57 mil e 199- cruzeiros; o critério baseado no custo de
prodUção, 48 e 750 cruzeiros; o da aplicação do mecanismo da correção cambial, 54 mil e 862 ciuzeiros; o daapliêação do índice geral de preços, 57 mil e 321 cruzeiros-.}

Eu gostaria de fazer uma observação, Jordão. No que
tange ao critério apresentado de custo de produção, que
alcançou um resultado de 48 mil e 750 crüzeiios, projetado, lógico, para 1~> de julho de 1983, parece~me inclusiv~
que este Cálculo é modesto. Parece-me que ele parte de
prenlissas irreais, hoje, po-rque o custo de produção foi
obtido através das cooperativas, através dos cafeicultores, no mês de janeiro deste ano, e fatos econômicos st.i.r~
giram dep9i_s desta data e alteraram totalmente a si~
tuação de então. Então, se ele fosse atualizado, aproveitando inclusive a maxidesvalorização do cruzeiro, obteríamos um resultadO muito superior a 50 mil cruzeiros.
A meu ver, esse critério, baseado no custo de produção,
deu como resultado um preço de garantia, projetado
para 19 de julho de 1983, de 48 mil e 750 cruzeiros, que
também não reflete a realidade, porque ele se baseou,
dentro da planilha apresentada ao Conselho Nacional
do Café, numa produção média nacional de aproximadamente I 5 sacas Por hectare. Ora, se nós sabemos que o
parque cafeeiro nacional é composto de 3 bilhões e 200
milhões de pés de café, ocupando uma área de aproximadamente 2 mithões e 800 mil hectares, a estimativa do
IBC, para a produção desta safra de 83, será de 9.4. Chegamos à conclusão que a produção média desta safra está esiiinada em l0,5__ sacas por hectare, aproximadamente. E se nós consultarmos a planilha de preços e de custo
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de produção, veremos que para uma produção média de
10 sacas por hectare, o custo de produção atingia, em janeiro, a muito mais de 30_ mil cruzeiros. De maneira que
a colocação que os cafeicultores fazem nesta oportunidade é modesta, ao solicitar 46 mil cruzeiros, quando iodos
os critérios de matemática- e matemática é verdade, e a
verdade tem que levar a uma solução - nos apontam
números muito aCima de 50 mil cruzeiros.
Então, a minha intervenção era justamente-no si::ntido

de que Deputados e Senadores se transformassem em
nossos advogados nesta causa, que é uma causa nobre, é
uma causa inclusive que tira do Governo uma grande
responsabilidade social. Porque a cafeicultura, hoje, oferece 5 milhões de empregos, quando o universo da agricultura brasileira oferece 21 milhões de empregos. Então, o significado do café, hoje, é muito mais do que econôrriico, Esocial.
A par do preço de garantia, é lógico que outras medidas deverão implementar essa política, e elas já foram
aqui expostas; que o preço de garantia a se obter tenha
um reajuste mensal, porque só assim poderemos evitar a
pressão sobre o orçamento monetário, pois nós sabemos
que faltará dinheiro para garantir esse preço de garantia;
precisamos de um aumento da quota das exportações
das cooperativas, baseado talvez no critério de depósito,
no critério de seu desempenho no ano de 82; precisamos,
também, lógico, para que se obtenha um preço de garantia justo, da diminuição desse malfadado Confisco cambial, que hoje atinge a 95 dólares, quer dizer, uma importância draconiana. Se nos fosse dado ficarmos com o
confisco e entregarmos o produto para o Governo, acho
que iríamos mandar celebrar uma míssa de ação de
graças.
Sobre esse confisco há um aspecto que deve ser observado: a continuar esse diferencial de preço praticado internamente e o preço praticado lá fora, está aí um convite excelente para o recrudescimento do contrabando do
café, tão pernicioso à economia naciOnal. ~ um alerta
que deve ser levado ao Governo inclusive. Quer dizer, estamos aqui numa posição de humildade, porque entendo
que o cafeicultor é, acima de tudo, um humilde, talvez
acima de tudo um bravo, parafraseando um escritor nacional. Mas estamos aqui com números, com dados, não
com passionalismo.
Srs. Senadores, Srs. Deputados, para mim é grata a
oportunidade de estar aqui, principalmente por ver o Ãlvaro, meu irmão, na Presidência da Comissão de Agricultura do Senado, nós dois que carpimos café lado a lado, eu numa rua, e ele em meia-rua, porque era de menoridade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) - Com a palavra o Sr. Libaneo, da Junta do IBC.

O SR. JOAQUIM LIBANEO .FERREIRA LEITE.::.:
Queria só, complementando aS palavras do companhei~
ro, dizer que -o confisco cambial foí aumentado, na ocit.M
sião da maxidesvalorizaçã.o cambial, em 37.6%, mais ou
menos. Isso foi uma simplificação burocrática, a nosso
ver, que o Governo usou para embutir dentro do confisco o imposto de exportação. O imposto de exportação
que ficou embutido em todos os produtos a8rfcolas, teve
como alíquota mãxima 20%. Essa variação do ConfisCo
cambial, na mesma ocasião, repreSentou para nós, em
termos de imposto de exportação, uma alíquota de
21.5%, .ou seja, um e meio por cento acini!i da alíquota
máxima permitida para a agricultura, com a diferença de
que o imposto de exportação serã gradativamente retiiã.~
do, na medida em que os efeitos da maxídesvalorização
se diluam, ao passo que dentro do confisco cambial dificilmente ele retornará para os cafeicultores. E se n6s observarmos esse confisco cambial, que é um instrumento
de marketing do GOverno na colocaÇãO dos cales n-o-exterior, que é um instrumento de nlarketiD.g feito em cima
de nós, produtores, mesmo porque é através do confisCo
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que são feitas as devoluções dos compradores, dos importadores e dos torrefadores, apesar de haver um des- .
conto para os países-membros, ainda sobre para o Governo uma margem de manobra, dentro do confisco
-Cambial, para nos dar um preço de garantia justo.
Gostaria até de pedir o auxílio do Sr. Jordão, que tem
mais números a respcifo- disso. Fazendo-se um levantamento do pr~ de garantia, fazendo-se o levantamento
mêdio daquilo que o Brasil tem devolvido, a título de
desconto, para os compradores de cale, a margem de
manobra que sobra para o Governo daria para nos dar
um preço líquido mínimo de 50 a 55 mil cruzeiros, sem
considerar o retorno interno de renda que o Brasil tem
tido com o café através dos leilões. Nós nunca podemos
nos esquecer_ que o IBC não paga juros sobre o dinheiro
que ele compra café. Se O Joi'dão tivesSe algum número,
até gostaria de pedir a ele que falasse a respeito.

O SR. SILVIO FERNANDO DIAS - Ocorreu-me
fazer uma pergunta ao expositor. Sabemos que no ano
passado, de um total de aproximadamente 850 milhões
de dólares obtidos através do confisco cambial, o IBC,
em devolução aos import3.dofes, aos torrefadores dos
países alinhados e não-alinhados, fez uma devolução de
aproximadamente 750 milhões de dólares, dando uma
sobra de 90 milhões de dólares. Gostaria de saber como ê
feita a fiscalização desses valores adquiridos através do
confisco cambial?

O SR. JOAQUIM LIBANEO FERREIRA LEITEGostaria de di~er a você que essa também é uma curiosiw
dade que me tem assolado muito. Agora, gostaria de fazer um comentário, que me parece muítO importante;-a
nossa dívida externa não vai ser paga nem em um, em
dois ou três anos, ç nós nunca podemos nos esquecer dos
- critérios que a OIC usa para determinar a quota global
de cada país. Esse critério é baseado, em grande parte,
em estoque de café do país na época da renegociação do
acordo.
Eu gostaria de lembrar aos Senhores que a previsão de
safra para este ano, feíta pelo IBC, é de 30 milhões de sacos, e, oficiosamente, com uma quebra de 1~% sobre a
última previsão que terminOu eril 30 de abril, dá em torJlO de 27 milhões de sacas. Se nós considerarmos 17 e
meio milhões de sacas dentro do acordo que nós temos
direito para este ano e os sete milhões para o consumo
interno, dá 24 e meiO milhões de sacas de café. O que
sobra ê um carryover de 3 milhões de sacas para o próxiw
m_o ano. Isso, sem dúvida nenhuma, Senhores, vai-nos
prejudicar na concessão das quotas para os próximos
anos dentro da O IC. porque a pressão feita pelos outros
países é imensa, seja Colômbia, seja Indonésia, que são
os--países produtores de robusta. Desculpem-me mas ê
uma expressão que a gente usa no interior: é Uma verdadeira briga de foice para se conseguir mais quota, e o critério do estoque é importantíssimo. E nós não estamos
vendo condições de continuar mantendo uma produtividade, mesmo de 10 sacos, por mil pés.
Eu gostaria d~ dizer ao companheiro que falou em 3
bilhões e 200 milhões de árvores, que ele talvez esteja um
pouco otimísta. Nós temos ouvido coisa menor do que
-- fsso, pela erradicação que já houve no Paraná, em São
Paulo, a substituição pela soja, pela cana-dewaçucar. Nós
imagínarilOs que o parque esteja menor. E difícil discutir
em cima disso, mas nos parece menor.
O SR._S.JL v i O- FERNANDO DIAS-:- Eu gostaria de
iitformar ao Senhor que obtive esse dado ontem junto a
agência dõ IBG,--em Maringã;
Ó SR. JOAQUIM LlBANEO FERREIRA LEITEPerfeito. De qualquer- n13.neira- o Senhor vai concordar
cõinigo: essa produtividade tende a diminuir na medida
que aUmenta a- nossa descapitalização, e nã Ii:iedida
em que diminuí a ilossa produtividade e a nossa safra
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global, nós vamos ter cada vez menos condições de con~
tinuar pleiteando quotas grandes no âmbito da OIC. Era
só o que eu gostaria de colocar.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Com a palavra o Dr. Roberlo Luiz Baroni, que é o diretor da Coo~
perativa de Garça. no Estado de São Paulo.
O SR. ROBERTO LUIZ BARONI- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Deputados, companheiros do Conselho Nacional do Café:
Gostaria de fazer um apelo a todos os Senadores e Deputados presentes e ausentes, para que esquecessem, por
um momento, a sigla partidária e trabalhassem conosco
nessa luta do ca~, que ê uma luta que está provada e
comprovada de todas as nossas necessidades. Nós sabemos quanto custa para produzir café. O que estâ ocorrendo com a política cafeeira, estamOs cansados de saber; estamos cansados de fazer trabalhos a respeito, o
Jordão é testemunha disto, mas não estamos vendo fruto
disso, nem a duras penas.
O Deputado já disse aqui, há desunião, não há consenso a esse respeito. O lavrador, de 75 para cá, vem sendo
descapitalizado. Existe uma falsa idéia de que o cafeicUltor tem sempre um dinheirinho, que arruma dinheiro.
Ele vem sendo descapitalizado por geadas, por secas e
por financiamentos que vêm acumulando. Então, mesw
mo que ele tenha uma boa safra, como vai acontecer este
ano, uma safra boa dentro desse período, ele não vai
conseguir pagar os seus débitos, como o companheiro já
afirmou, porque ê- muita dívida.
A agricultura no Brasil, infelizmente, é um contrato de
risco muito sério. Você planta, sabe o que vai gastar para
plantar, mas não sabe o que vai colher, porque depende
de chuva, de geada, de uma série de fatores climáticos.
Hoje, o cafeicultor está tão descapitalizado que ele não
tem dinheiro para fazer a colheita do café. Os terreiros
_estão cheios de café na maioria das regiões cafeeiras. O
custeio que o Governo nos deu no ano passado foi irrisório. Para os pequenos produtores, foi da ordem de 141
mil cruzeiros o hectare, para ele poder adubar o café,
controlar as pragas e doenças, enfim fazer todos os serviços do café. Para os médios produtores, caiu para 98
mil e 700 cruzeiros. Para o grande produtor, o pseudow
grande produtor, caiu para 70 e poucos mil cruzeiros.
Então, eu faço um apelo para que, com maior urgênw
cia possível, o Senado e a Câmara, solicitem verbas complementares ao Banco do Brasil, ao Banco Central, para
dar apoio a esses cafeicultores que estão colhendo esse
café nesse momento e não têm dinheiro para colher. Alguns bancos estão oferecendo dinheiro para a colheita na
base de 22 a 25% de juros, mais correção monetária. Não
existe agricultura que agUente pagar esses juros. Eu desafio a qualquer um a provar que exista agricultura que pague esses juros. O que está acontecendo? O Jordão já deu
nOtícia aqui. O lavrador vende o café no pé, uma parte
da sua produção, a preços menores. Quando se fala em
17 mil cruzeiros, muita gente aqui dentro pode dizer: isso
aí não ê verdade, porque o mercado está girando em torno de 23_a 28 nlil cruzeiros. E a pura verdade, porque
quem adianta dinheiro quer ganhar juros, e jurOs carO.
Então a compra do café é de 17, 18 mil cruzeiros mesmo,
porque ele vai receber o dinheiro para entregar o seu
produto daqui a ~. 90 dias, pronto e ensacado. Então
nós precisamos urgentemente, - isso não pode ser nem
em 30 dias; teria que ser de imediato - de verbas comw
plementare~ par? a colheita do café, a juros que se diz
subsidiado; que, acho, não é, ou pelo menos, juro do
contratio existente.

. O SR. ROBERTO LUIZ BARONI -Acho da máxima urgência, alêm do preço de garantia que é o Suporte,
que é a base para sabermos o que vamos fazer, que se visse_ também essa verb_a complementar para a colheita,
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com o mesmo JU_ro que estamos pagando nesse custeio,
nesse pseudocusteio que nos deram.
O Governo diz que o cáf'eíCU!tor tenl Que partiCipar
com recurso próprio. Mas que recUrso próprio? Não
existe. O recurso próprio é ·recurso- oa-ricái'íá de -jUr-os a
120% ou 130% ao ano ou o reCiifSo de agiota, que vai de
IO a 15% aO mês, hoje?
O que eu tinha a dizer era isto.
Gostaria que oS Srs. SenadoreS ã.qai preserúeS e tambêm os Deputados - e até mesmo os ausentes - tomassem uma atitude muito rápida a este respeito, para que o
nosso pequeno e grande produtores, enfim, os cafeicultores em geral, tivessem um pouco mais de amparo, neste
País, porque o que ele vai g3nhar com essa safra, ele vai
pagar de juros e de encargos, conforme o próprio- Hilton
havia informado e já foi dito aqui: para um custo de450
mil cruzeiros, o que recebeu mais foi 140 mil cruzeifos.
Muito obrigado.
-O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)- Nós já estamos chegando ao final da reunião, mas eu ainda gostaria
de conceder a palavra ao Sr. Vanderlino Bastos, do
Espírito Santo.
O SR. VANDERLINO BASTOS -Sou Presidente
da Associação dos Cafeicultores do Espíríto Santo, e re-presento 35 mil cafeicultores, juntameOte.com nosso colega Dr. Pedro Burnie, da Federaçã.o da Agricultura.
Sou Presidente da Cooper-ativa dos· Cafeicultores, com
1.200 cooperadores, com uma comercialização de 200
mil sacas e membro do CNC.
Resolvi pedit" a palavra antes que esta Comissão-·sees-.::
vaziasse por parte dos s-enadOres, porque- se-mpre eles
têm um motivo de força maior. Acho que mais força que
estamos fazendo para produzir, é impossível, para p-odei-conseguir tir-ar o Brasil desta situação. Somos os que
mais Contribuem para tirar o Brasil desta dificil situação
financeirã.
---- O que queria Saber do PreSidente desta Comissão é O
seguinte: o que será feito, por parte da"CõriiiSsão, depois
desta reunião? QUãii-do nóS chi:gium-os ao nosso Estado,
temos que dar satisfação da nossa atividade aqui a todos
os nossos representados. Eles querem saber, através dos
jornais, da televisão o que foi que viemos fai:er iqu1 em
Brasília, se conversamos conosco mesmos ou conversamos com os Senadores e o que os SenadoreS vão faier.
Ou será que nós temos qUe esqueCer tudo isso e partirmos em marcha s.obre Brasflia? No ano retrasado conseguimos trazer aqui cerca de 5 mil cafeicultores. Desta
vez, Senhores, acredito que 15 mil vêm facilmente. Estão
todos no aguardo desta providência, Eu queria uma resposta concreta, porque não sou político, não conheço as
regras do jogo. Eu queria saber, daqUi para a frente,
quais são _os passos Q.ue esta Comissão -de Agricultura
poderia dar a nosso favor.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Diasf- Põis ilão. J~.
Com satisfação que a Presidência da Comissão de Agricultura vai procurar responder as preocupações do representante do Espfríto Santo.
O objetivo deste encontro foi, acima de tuçio, desper~
tar o interesse dos Parlamentares para que engajem na
luta de toda a cafeicultura nacional, jã que acima do interesse da própria cafeíC:ultura está o interesse do P.Us
neste momento de crise.
O Brasil, segundo os compromissos assumidos com o
FMI, precisa alcançar 6 bilhões de dólares de exportação
neste ano de 1983. O cale, historicamente, sempre foi o
sustentáculo da economia nacional, respondendo pela
parcela maior das nossas exportações. Lamentavelmente, o Governo parece Oão enxergar esta realidade e sufo-·
ca o café, transformando-o numa riqueza enjeitada- alguém já disse isso. A ComissãO-de Agricultura do Senado, para que o nobre representante da cafeicultura do
Espírito Santo saiba, no ano passado se reuniu apenas 5
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vezes. Durante um ano inteiro a Comissão de Agricultura da Senado se reuniu 5 vezes, numa demonstração de
que realmente a agriCultura nãO é prioridade paTa o Governo e pai-a o Parlamento.
Como Presidente da ComissãO, neste ano de 1983, estamos envidando todos os esforços para agilizá~la.
Quando não contamos com os seus_ membros natos, bus~
- camos na Câmara dos Deptitaâos Parlamentares que se
interessém- pela agricultura; buscamos, como ê o caso,
hoje, o Senador Josê Ignãcio, dõ seu Estado, e outros Se~
nadares, que embõra Dão integrando a Comissão de
Agricultura se interessam pelos problemas ~a agricultora.
Ainda f!a seman~ passa_da, esta Comissã.o promoveu
um debate acaloradQ_sobre o bicu.cfo. Mas como aqui es- .
tava um representante do _Go\'erno, o Presidente da
EMBRAPA, aqui vieram os Parlamentares do PDS e su~
- - perlotaram esta Comissão. Para ser mais objetivo, em ra~
zão das suas preocupações - que podemos nós desta
Comissão fazer?- acho que o objetivo desta reuniãO foi
alcançado. E tenho a certeza absoluta de que na próxima
- _reunião dos cafeicultor~ ~-a Comissã.ci de Economia da
Câmara dos Deputados, com a cobrança aqui efetuada,
lá estarão pieSentes tambêrn os representantes do Gover~
no para ouvir estes reclamos que aqui ouvimos, hoje.
Tenho a impressão de que esta reunião terá sobretudo
a finalidade de despertar este interesse, porque esta reunião teve o sentido de cobi-ar e aqui se cobrou, e se
cobrou sem meias palavras - incisivamente, como Ba~
roni cobrou hã pouco.
_ Os SUbSídios aqui colhidos são .d~ maior ímportâllcia
para o debate entre os Parlamentares. Pessoalmente, voltareí à !rí&uõa; como já-o Jíz hã duas ou 1rês semanas,
para mostrar ao Senado e ao Governo a importância da
cafeicultura na recuperação ect:Jrtômic8. do País, sobretudo a importância da cafeicultura para solucionar os
terríveis problemas sociais qUe estão aii8uStiandó a população brasileira. E tenho cert.ezi, não serei a única voz
do Senado. NaCâmarados Ôeputados, também, os Parlamentares que aqui compareceram, hoje, procurarão
usar a sua tribuna para fazer reivindicações em nome da
cafeicultura.
Há poucos dias todos nós recebemos um documento
de reivindicações do Conselho Nacional do Café. Nós
procuraremos enviar aos Ministêrios da área, expedien~
tes desta Comissão, apoiando as reivindicações do Conselho Nacional do Café. Tenho, também, a irilpressão
que não basta esta ação no âmbito do Parlamento. Esta
anunciada marcha do café, talvez, deva-se efetivai', Porque o Poder Executivo, sobretudo num regime ainda autoritário, só reage sob pressão. Este Parlamento só reage
sob pressão. Esta reunião significa o exercício deste poder de pressão da sociedade, aqui representado pelas lideranças da cafeicultura.
Quero dizer que continuaremos abertos para esse debate. Sempre que houver interesses da cafeicultura, da
agricultura brasileira, estas portas estarão abertas, para
mobilizar, aqui, as lideranças do setor e para tentardespertar, também, o interesse dos ParlamentareS para esses
problemas~

Esta reunião foi um chamamento à responsabilidade.
Diz-se bem quando se pretende que ·se coloque a cafei- cultura acima das tabuletas das facções partidárias. Nós
também queremos isso. Creia, o nosso Partido sempre
propugnou por isso, sempre pretendeu fazer com que os
homens do Governo participassem dos debates com os
representantes de todos os setores da sociedade brasielira. E, repito, por que eles aqui estiVeram qUando aqui
veio um homem do Yoder Executivo? E por que aqui,
hoje, não vieram, quando vieram os Srs. representantes
da sociedade brasileira? Nós lamentamos profundamente esse fato, mas tenho certeza de que ele não se repetirá
na Câmara dos Deputados, porque aqui houve um cha-

mimento, 'á.qui houve a·cobrança, e, tenho certeza,-a resposta vírá,
Tenho â impressão de que ê-issO qUe nós podCmos faniS.ta. -COmissão de Agricultura, com todas as nossa
limitaÇões,
-- - -

zer

O SR. VANDERLINO BASTOS -Senador, eu queria contar uma pequena história. Muito antes de ser
constituído o Conselho Nacional do Café e a Associação
dos Cafeicultores do Espírito Santo, nós tínhamos na
Câmra Federal um Deputado que hoje é o nosso Governador do Estado do Espfrito Santo.
Certa vez, fecharam a exportação do café 7.8 arábico
do Espírito Santo, Ele, por várias vezes, em plenário, levantaVa a questão: E ele viu que a solução seria um dia
aprontar um escândalo. Quando havia o representante
de..o.utra país, se não me engano da Inglaterra, não se estava tocando no assunto do café, mas ele se levantava e
dizia:.. ''E o café do Espírito, que fecharam- a exportacão". Um dia ele resolveu fazer um escândalo. Jogou
papel para cima, sapateou, pulou e a imprensa correu
toda em cima e despertou toda a Câmara para o caso.
Por várias vezeS e por alguns meses consegUiu voltar a
exportar café do Espírito Santo.
Eu acho que talvez esteja faltando algum escândalo
por parte dos Senadores aqui dentro do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- -Antes de...
O SR. GARIBALDI REALY- Sr. Presidente, o Sr.
me dá licença?
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) -

Pois não.

O SR. GARIBALDI REALY- Quero trazer ao-conhecimento dos companheiros que logo depois da posse
dos atuais Deputados eu comecei a usar o ferrão no meu
tepresen'tante Adílson Santinho Furtado. Lá, em Santo
Antônio da Platina, eu disse que ele seria aqui uina POri~
ta de lança de -nós", os cafeicultores. E ele é um deles.
Antes de Pedro Alvares Cabral chegar ao Brasil, o pai
dele. que é mineiro, jâ estava lá em Santo Antônio da
Platina. Cafeicultor, como ele, nasceu debaixo de um pé
de café. Ele convocou uma reunião da Câmra dos Deputados num prazo- de 15 dias. Dessa reunião eu não p-articipei, porque precisei viajar, mas cõmpanheiros nossos
do Paraná e de Minas Gerais, que não eStãO" 3.([ui, -participaram dela, Foi o primeiro passo que nós, cafeicultores, começamos a dar, em nome do Conselho, para mobilizar a classe política.
Na _semana passada, eu estive aqui para continuar esse
trabalho de mobilização dos Parlamentares. Estive com
o Senador Alvaro Dias, que tambêm é um cafeicultor,
um agricultor, um lavrador, lá de Maringá, e sente.
como nós sentimos, os problemas que não são atendidos
pelo Poder Exceutivo.
Eu saf daqui, meus companheiros, sexta-feira passada,
e fui informado por Deputados amigos meus, também
cafeicultores, de que o Go_verno queri ao máximo de 31
mil cruzeiros por saca de café, e que nós devíamos nos
movimentar. Mas, como estava de viagem ao Paraná, eu
me lembrei do Álvaro, Presidente desta Comissão. E lá
em Curítiba, no sábado, às 9 horas da noite, liguei para
ele e lhe disse;. "Álvaro, a situação é esta assiin, assim, assim. Que você nos- aconselha?" Ele então me disse;. "Garibaldi, hoje é sábado. Devo v_oltar a Brasflia na
segunda-feira", qUe foi anteontem. Ele veio para cá, e
ontem convocou esta reunião. Ele teve um dia e meio
para convocar esta reunião. E nós, através do Conselho,
tivemos, também, um ou dois dias para convocar todos
os Se~hores. J;:u só pude entrar em con~ato com os companheiro~-~~ -segunda-feira, de manhã, em São Paulo.
De modo que esta reunião foi montada em dois dias,
pela boa vontade do Alvaro. Senador, desculpe-me estar
chamando V. Ex•, aqui, de Álvaro, não é uma desconsi~
deração.
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O SR. PRESIDENTE (Álvaro Diasr.::.:.: NóS dispensamos o protocolo.

O SR. GARIBALDI REALY -
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Muito obrigado.

Uma hora a gente fala V. Ex~, outra fala Senhor e com o
Alvaro eu tenho o direito de chamá-lo até de você. Mas
como esta é uma reunião formal, eu devia estar

chamando-o de Senador.
Mas o fato é que não foi preciso de nada mais nada
menos do que o conhecimento dele, no sábado à noite,
para convocar esta reunião, num espaço de dois dias.
A reuniAo da Comissão de Economia vai demorar
mais um pouco. Mas, eu quero também trazer ao conhecimento de vocês todos que nós já formamos, através do
Deputado Adilson Santinho Furtado, uma subcomissão,
proposta por ele, na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Eu pedi para ele escolher dois Deputados do PDS e dois do PMDB, por enquanto. Se os Deputados de outros Partidos quiserem participar, nós
a..:hamos bom. Eu disse ao Senador Alvaro, ontem que
ele vai ser, no Senado, o elemento com quem vamos contar para impulsionar este movimento,
Então, o nosso plano, submetido a ele e ao Santinho,
seria de..:que, quando tivéssemos um problema, convocaríamos. por telefone, essa subcomissão, e esta convocaría, então, novas reuniões nas Comissões ou nos acompanharia, se necessário, até_ os Ministros ou aonde fosse
necessário.
O plano que nós estamos formando, aqui, com o Senador Alvaro Dias, Deputado Santinho Furtado e agora
com o Deputado da Comissão de Economia, é no sentido de reunir-o maior número põssível de elementos acima dos Partidos para, quando necessârio, termos um
contato direto com esta subcomissão e, através desta
subcomissão, nós chegarmos onde for preciso.
De modo que eu quero, antes de sair daqui, agradecer
ao Senador _Alvaro Dias, ao Deputado Santinho Furtado e aos Senadores que aqui estiveram presentes o apoio
que nós estamos recebendo. Mas isso também depende
muito de nós, lá nos nossos Estados, cutucarmos os nossos representantes, tanto Senadores como Deputados.
Nós não queremos encrenca coril o GovernO. Nós queremos o apoio de todos os Partidos.
Esperamos que em outras reuniões que forem convocadas, copareçam maior nún1ero de Deputados. Como
disse aqui, quer eles queiram, quer eles não queirim, eu
virei aqui não para cobrar, porque não foi preciso CObrar
coisa alguma. Estamos encontrando boa vantade por
parte de todos, nós estamos eilconfrandó boa vontade
em todo mundo. Talvez este contato feito hoje se repita
ao tonto do tempo, para :mbstuirmos a falta de apoio
que temos tido.
Esta a infomiaçào que queria pteiliir-ãOS inCiiS C-om-panheiros, a boa vontade encontrada tanto na Câmaia
dos Deputados, como aqui no Senado Federal.
O Senador ou o Deputado muítas vezes não são informados, nós não damos os elementos para eles. brigarem.
O que precisamos fazer agora ê manter um contãtO mãis
permanente com esses elementos mais atuantes da lavou~
ra, os Deputados e Senadores agricultores, e, atravês deles, mobilizar o Senado e a Câlniira piii-Cfiega:rmos junto ao Governo.
Esta a explicação que qUeria dar aos companheiros e,
ao mesmo tempo, pedir-lhes que façam em seus Estados
esse movimento para unir os riOssOs companheiros, quer
sejam agricultores ou não para apoiar ésse móvíirientO.
Sem este apoio deles, a gente pode demorar mais a conseguir nosso objetivo.
Se tiveirinoS força par3." pedirmos- a esseS nOssos representantes para apoiarem esse movimento; ele tomará
vulto logo.
Era esta a explicação que desejava dar. Muito obríga.:do.
O SR. JOS~ TAVARES- Um aparte, nobre Senador,
apenas para cumprimentar V. Ext> e aos ilustres Senado-

res que--aqui estiveram, meus colegas Deputados, as lideranças da cafeicultura brasileira por este encontro, por
este evento. Em que pede o adiantado _da hora, eu gostaria de,- rapidarriente, colocar aqui uma questão.
Não seria o caso, dado ao fato de que a Comissão de
Agricultura do Senado tem a sua alta representatividade,
e é uma comissão interpartidãria, porque ela é composta
de membros de todos os Partidos com assento no Senado
Federal, e, para a nossa honra, do Paraná, V, Ex• é o
Presidnte desta Comissão, de se convocar o Presidente
do fBC para vir aqui debater esse problema, já que ê um
problema sério, grave e as suluções deveriam ser toma- dás-pã.fã ontem e llãO para hojé.
·
- --Eu----u!nho 33 anã-s de idade, sou nascido no norte do
P..uaná, filho de um pequenino cafeicultor, e desde menino_ que ouço falar dessa política injusta, desordenada do
.Governo para com a cafeiculturd..
E tenho sentido_, para minha tristeza, o desaparicimen~
to dos cafezais que foram, realmente, os construtores
dessa grande Nação.
Acho _que a hora ê de extrema importância para cha~
marmm; aqui as autoridades responsáveis por esse_setor,
para ex.plícar esse grave problema que a cafeicultura está
realmente enfrentando.
Não sei se seria o caso, Para que a gente não fique__ape-_nas em debates e: encontros, que considero salutares, não
n;sta a menotdúvida, de se convocar aqueles que têm em
sUas mãos as·-respol).sabilidades dessas decisões.
En.tão~ por que não chamar a esta Comissão, que é de
uma representatividade enorme, o Presidente do- IBC,
para cllle ele exj,Uque a -razão- de não atender as nl.edidas
qi.Je a cafeicultura vem reclamando'? Não seria o cãso de
chamar aqui o Sr. Ministrto da Indústria- e Comércio
para explicar por que não adota as providências que a
--cafeicultUra está a exigir?
Então, esta a minha rápida intervenção. Não tinha interesse de usar da palavra, mas isso me despertou quando o ilustre representante da Associação de Cafeicutores
do_Espítito Santo, com muita propriedade, perguntou ao
Sr. Presidente sobre providências tomadas, sobre o que
iria dizer nas bases das providências que foram adotadas
pela ComisSão_de Agricultara do s·enadO.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)"- Acolhendo a
sUgestão do Deputado José Ta veres, vamos formular um
convite ao Presidente do IBC, para qu-e aqui compareça.
De antemão, esclareço aos presentes, que a Comissão
tem competência apenas para convidar e não para convocar, e o convite ftca a critério do convidado, de aceitar
ou não.
Portaiito, acoiho, com niuita satisfação, a sugestão do
Deputado José Tavares. Vamos providenciar o convite,
para que o Presidente do IBC aqui venha prestar esses
esclarecinlentos. E naturalmente, o Conselho Nacional
do Cale, se se con.tiirnar aqui a presença do Presidente
do IBC, será informado, para que mobilize as lideran-ças
da cafeicultura para que aqui comparire!em nesse dia.
O SR. ISAÇ
dente.

FE~REIRA-

Peço a palavra, Sr. Presi-

--o SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)- Pois não. V.
St tem ã palavra.
O SR~ ISAC FERREIRA- Acho que_o Presidente
do IBC, realmente, tem alguma responsabil_idade neste
problema-- não estou querendo aqui fazer a sua defesa
- mas acho que o alvo certo não é ele, o aivo certo seria
a SEPLAN, seria o Ministro Delfim Netto, que esteve
aqui outro dia. Nenhuma decisão é tomada sem que ele
primeiro fale se pode ou não. Tanto é que todo esse programa de financiamento e tudo isso está parado à espera
de que ele dê a sua palavra. Quer dizer, o Presidente do
IBC é um: tnero executor daquilo que a SEPLAN deterR
mina. Nem o próprio Ministro da Indústria e Comércio,
talvez, tenha esses poderes.
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Acho o seguinte: como queremos que isso aqui, realmente, tenha eficiência, tenha um resultado, precisamos ir no local certo, no alvo certo.

O SR. JOSE TA VARES - Permite V. Ext> um contraaparte?
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias)- Pois não.

O SR. JOSE TA VARES - Só Para dizer o seguinte: a
gente sãbe qü.e O prOblema do País, hoje, não ê da economia, llào é outro senãa político-instítucional. O que está
arrasandO o país é este modelo económico, político e social que a Revolução vem defendendo há 19 anos. E só
vamos alterar esse modelo se mudarmos as jnstítuições
políticas, e temos dois caminhos a percorrer: um, é ocaminho que muitos países têm adotado, e que o Brasil não
va-I ãdOfár, que é o Caminho da violência, o outro é ocaminho pacífico, atavés dÕ voto. Este é um processo derriiYrado, V. Ex~ sabe âisso. Não é de um dia para o outro
que a gente consegue pfO!!lOver as transformações politicas que a Nação está exigindo, Há pouco houve eleições
para governador, que foi simplesmente um direito que a
sociedade recuperou, que perdeu há muitos anos.
Então, é através; evidentemente de alterações profun~
das
estrUtura política do País que vamos mudar esse
estado de coisas.
Eu diria com toda a franqueza, não_ sei -se o nobre Senãdor concorda, ser difícil trazer o Ministro Delfim Net~
to, agora, aqui, já que S Ext> esteve estes_ dias no plenário
do Senado, Temos que_ usar o quê? O instrumento de
pressão que temos; trazemos do IBC, e pressionam ele os
Senadores, os Deputados e a classe cafeicultora. Ele vai
sair daqui, tenho certeza absQll!la, excc;sSivã:mente impressionado._e_rorrerá ao Sr. Ministro para dizer.....Olha
a situação está. pif:ta; n-ão temos condições de segurar a
situação." Convidamos o Ministro da Indústria e Comércio; é possfvel que_ S. Ext> venha - por que não?
Também ele será a pessoa em condições de chegar até ao
próprio Presidente da Repú~lica e dizer;_. "Senhor Presidente, a cafeicultãra esiá -~lmente em extrema dificuldade".

·de

Porque uma coisa é se saber através de um pronunciamento, através de uma audiência, lá no seu gabinete, qUe
a cafeiCUltura está atravessando uma situação difícil, e
outra coisa é ele ser convidado, e, em aceitado o convite,
vir aqui e ouvir isso que ouvimos aqui, hoje. Tenho certeza que ele sairia daqui com outro enfoque so_bre a
problemática.
O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias) - Gostaria, eminente Deputado; de afirmar que riós pOdemos inciusíve .
formular um convite ao Ministério da Indústria e Có·
mércio, para -que_ venha companhado do Presidente do
lBC, já que, segundo o nosso companheiro Jordão, o
Presidente do IBC é um homem mais preparado para
responder S!Jbre as questões do café. Não estamos dízen- do que o MiniSho -está -despreparitdO, mas tenho a im~
pressão que' S. Ex' acompanhado do Presidente do IBC,
com a sua assesSo-ria, pod6!-â prestar melhores in(or~
mações aos questiOnamentos de parlamentares e de lideranças da caf~ículttira.
Vamos formular, portanto, o convite, em atenção à
sQlicítação do_ Deputado José Tavares, ao Ministro da
Indústria e Comércio, solicitando a S. Ext> que traga,
como assessor especial para o debate, o Presidente do
!BC.
O SR. SANTINHO FURTADO - A gente poderia
fazer um movimento muito grande de cafeicultores e de
representantes da cafeicultura nesse dia, e, quem sabe,
esse seria o dia de jogarmos o café para cima. Quem,
sabe o próprio Ministro não está ·esperando um movimento desse, para que tenha argumento para chegar ao
Sr. Delf'lDl Netto e- dizer que a situação está preta!
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias) - Eu quero
agradecer a todos a colaboração. Inclusive, o Baroni poderá, agora, com maior eficiência, comunicar aos CafC:icultores do EspíritO Santo que esta foi t.iiriibéin uma das
conclusões desta reunião aqui na Comíssâo- de AS:rlcultura: o convite ao I\tfiniStério dã Indústria -e ·corri.ércío,
para que, acompanhado do Presidente do IBC, venha
aqui debater com parlamentares e cafeicultores esses
problemas.
E preCiso fazermos o _convite ao Ministro Delflm Netto, mas se partirmos para o terreno prâtico, serã, seni dúvida nenhuma, um desperdício de papel, porque, a resposta serâ a de que ele teria estado ainda ontem no Senado, durante seis horas e meia, se não me falha a me~
mória, de 14:30 horas atê às 21:ü0 horaS respondendo as
perguntas dos Srs. Senadores.
Antes de encerrar a reunião, já que daqui a pouco o
Senado e a Câmara dos DePutados terão as suas reu~
niões ordinárias iniciadas, eu passo a palavra ao representante do Conselho Nacioiial dO Café;- o seu VirePresidente, José Carlos JOidão da Silva, parã qUe dê ai~
gum esclarecimento que deseje.
O SR. JOSE CARLOS JORDÃO "t>A SILVA- Sr.
Presidente e Srs. SenadoreS, em cinco minutos gostar(a~
mos de dizer ao companheiro Amaro Silvio que, quando, a pedido do Ministro, nós fizemos esse trabalho
sobre custo de produção ainda não havia ocorrido a maxidesvalorização.
O Coilselho;n.uma demonstração de honestidade, cita
no trabalo que não se considera a altura de realizar uma
pesquísa de custo, a nível nacional. Tentamos que o insM
tituto especializado a fizesse. O custo -era da orderrl de
130 milhões de cruzeiros, e não tínhamos recursos para
pagá~la, e assim nos-valemõs das Planilhas das COoperativas. Lamentavelmente, o próprio sistema cooperativo,
condicionado por uma planilha que, tecnicamente, de
custo não tem nada, que é a planilha do IBC, saiu corri
essa ordem de grandeza de números. Eu só queria, com
respeito ao custo, chamar a atenção que, no riosSo trilhalho, mostramos que qualquer industCiazinha aí pi:'atica o
custo de reposição, e a agricultura, quando fala em custo
de reposição ao governo, simplesmente é massacrado.
Enquanto a gente sonhava com o custo de reposição,
as multinacionafs~ qU-e Produzem os irisumos, praticam o
que se chama o custo-beneficio. O que é o custobenefício? Para lhes dar um exemplo do que é_custo~
benefícío, exíste um produto agrícola que Se Chama Negovon Técnico(?) que, na pecuária, é Usado siffiplesmen~
te como Negovon, e,-na agricultura, chamava-se, se não
me falha a memória, Dipterex (?). O 01pterex, que- é _o
mesmo Negovon que se_ usa na pecuária, custava- Ci-f 300,00 o quilo, e o Negovorl,- para a pecuária, -da-mesma
empresa, custava Cr$ 3.000,00 meio quilo. O que é um
custo_-benefício? Uma pílula de fosfiilci (?),uma pilulazinha que vai imunizãr-cem sacas de milho, não é vendida
a preço de custo mais a margem de lucro. Como ela vai
imunizar cem sacas-de milho, que valem duzentos mil
cruzeiros, então essa pilulazínha custa 7 mil ciUzeiros.
Ali não tem cem cruzeiros de mercadoria.
A eles é permitido apresentar um balanço, como apre>
sentou uma empresa aí, de seis bilhões de lucro, e o go~
vemo-diz que a economia está em recuperação, apfsar de
reconhecer que o café está sujeito a um Ministêrio, E eu,
apesar de não ser poHtico dou o meu testemunho de que
sinto no Minfstro Camilo Penna uma ilha de probidade,
como também sinto o mesmo do Embaixador Rainha na
Presidência do IBC, embora seja uma figura mais con-

nós teríamos um dia importantíssimo, com repercussão
toda a imprensa nacional..

troversa. Nós fomos ontem surpreendidos quando ele
nos disse assim;, "Custo é bobagem!" Ora, mas foi ele
que me _pediu este trabalho de custo! Quando interessa, o
IBC usã o custo para nos massacrar. Agora que nós desenterramos um argumento com um custo que-está longe
de -ser o cU.sfo· real, e nos poderia dar 39 líquidos, ele diz
que custo é bobagem. Quer dizer, o diálogo é muito difí-

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Se me permite,
Senador José Ignácio, gostaria de dizer que, para que o
Ministro Amaury Stabile venha ao plenário do Senado,
nós dependemos da aprovação do PDS. E há um pequeno incovenienie: no plenãrío do Senado, os líderes da ca·
feicultura não poderiam fazer indagações ao Ministro.
Já aqui no âmbito da Comissão é diferente. Nós poderiamos inclusive convocar a reunião da CorriiSsão, se hoUver a presença maciça de cafeicultores, para o auditório
do Senado. O inconveniente do plenárío do Senado seria
apenas este.

cil!

Queria só prestar esta informação a voCê, porque ach-o
·Que 'tinha- direito a ela.
O SR. SILVIO F. DIAS- José Carlos, ftz aquela ob·
servação no sentido de oferecer subsídios à classe política, aos nossos representantes na Câmara e no Senado, e
não no sentido de críticar. Pelo Contrário, nós só temos
motivOs- para elogiar e aplaudir o trabalho do Conselho
Nacional do Café. Inclusive "tive. a oportunidade de oferecer subsidias para o trabalho do órgão, aqui nesta Casa, baseado nas diretrizes do Conselho Nacional do Café.
De maneira que as nossas palavras são de aplausos, e
aquela observação foi apenas no sentido de oferecer
subsídios mais reais aos Srs. representantes do povo,
como esqueci de falar naquela oportunidade, aproveito
ago:ra para dizer que os 30% a que se refere o Estatuto da
Terra, nós, o Conselho Nacional e os cafeicultores, estamos pleiteando no momento de safra grande. Jâ imaginou se nós fôssemos exigir os 30% de renda real sobre
uma safra passada, ou sobre a próxima safra, para a qual
nós precisamos estar capitalizados para agilentar, suportar o custo de produção dela, que será, sem dúvida nenhuma, muito maior do que este?

O SR. JOSÉ IGNÃCIO- Muito bem, Então eu deixo meu ponto de vista naturalmente, à consideração da
Comissão. Realmente, no plenário do Senado a ambiência é maior, : produziria uma maior conseqUência, eu
penso assim. E verdade que cada um de nós teria a oportunidade de V!JCalizar, no tempo que nos seria destinado,
através de perguntas ao Ministro, aquilo que os cafeicul~
tores perguntariam. Então, quer-me parecer que, ainda
assirri, plenário do SenadO, embora não houvesse a pergunta feita pelo representado, haveria a pergunta feita
pelo representante a cada um de nós. Então, está-me parecendo que este aspecto seria superãvel pelo fato de que
cada um. de nós vocalizaríamos aqui, o que viesse dos diversos Estados.
Quanto à dificuldade decorrente da convocação ser
aprovada pelo plenário do Senado, está aí um fatO, Sr.
Presidente, que, creio, nào haveria obstáculo. Eu não
vejo obce quanto a isso, porque realmente até pegaria
desprevenido o plenário, que naturalmente votaria isso.
O plenário não votou ontem a convocação do Ministro
Chefe dO SNl,--porque temia que aqui os Senadores viessém a imprensá-lo, encostá-lo na parede, ao tratar de situações momentosas que envolvem e de certo modo desfiguram a imagem da instituição perante o País todo,
mas votaria, por certo, a convocação do Ministro da ln·
dústri_~ e Comércio, porque não veriam maiores riscos;
~aioreS problemas para isto. Mas, de qualquer maneira,
Isso fica decidido. Eu reformulo apenas a oportunidade
de_amplificar muito mais, porque qualquer que seja o
ambiente, serã sempre a Comissão e não o plenário do
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ãivaro Dias)- O Senador José Ignácio, do Espírito Santo, deseja dizer algumas palavras, antes de encerrarmos a reunião.
OS~. JOSE'.IGNÃCIO- Sr. Presidente, serei brevíssimo, visto que o tempo jã está curto.
Eu _gostei muito de tudo isto. Gostei da manifestação,
que detonou uma série de medidas, provindas do Dr.
Vanderlino Bastos. Tenho alguma coisa a propor, que
me parece, pela minha ótica, objetiva, tendo em vista, o
que esclareceu muito bem o Presidente Ãlvaro Dias, o
esfõrÇo desta Comissão pari mobilizar a Sociedade civil
no-SC?guimento que interessa à cafeicultura. Quer dizer, o
esforço nosso, nos diversos planos de ação desta Comis~
são;-mais especificamente -nO que tOca à cafeicultura, o
--esforço e a mobilização desses seguimentos todos para
que eles despertem. Mas para que isto não ficasse novazio, então de repente surgiU, para que tivesse uma objeti- vidade ainda maior, a proposta ou a indagação do Vanderlíno Bastos, que produziu uma série d-e desdobramentos, e Chegamos até ao convite ao Ministro e 8.o Preslden~
te do IBC.
Corno me pareci-qii.e há necesSidade daquela jÕgadci
do papel para cima, a que se referiu caricatamente o Dr.
Vanderlino, esse esforço de uma nova marcha poderia
_j:laver, mas_ açho que deveríamos refundir a proposta e
propormos, em plenário, a convocação do Sr. Ministro
Amaury Stábile. S. Ex~ então viria ao plenário do Senado, que tem muito maior eco. Vejam bem, não se pnbtende em_ absoluto, que se esvazia Oesforço da Comissão,
pelo contrário, nasce daqui esta resposta. Então, nós
convocariamos o Ministro para o plenário do Senã.do.
Os Srs. Senadores viram a repercussão-que teve a-presença do ~r. Ministro Delfim Netto aqui. Quer dizer,
com a pressão dos cafcicultores no plenário do Senado,

O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias) - De qualquer
forma, se as lideranças entenderem mais útil o convite ao
Ministro para que deponha no plenário do Senado, nós
estaremos abertos depois às sugestões do Conselho Nacional do Café, em atenção à sugestão do nosso Senador
José Ignácio, que nos honrou aqui com a sua presença.
Ao con_c!ui_r Esta reuniãoJ nós gostaríamos de agradecer a todos a presença, inclusive dos parlamentares que
aqui vieram, especialmente às lideranças da cafeicultura
_ de gua~e_ todos os Estados produtores de café, _com ex~
ceção da Bahia, como salientou o Jordão.
_

Queremos agradecer ao Jordão a presença aqui, comei
representante do Conselho Nacional do Café, e dizer,
que sem sombra de dúvida, esta reunião_ pode ter sido o
início de um debate maior sobre os problemas do café no
Parlamento, jã-que estamos_ mais próximos do Poder.
Muito obrigado, portantO, a todos, e estaremos sempre à disposição para esses debates.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 13 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII- N• 102

CAPITAL FEDJ<;RAL

SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1983

Ata da 135• Sessão,
em 25 de agosto de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinária
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Lenoir Vargas, Almir Pinto e Luiz Cavalcante.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.802/79, na Casa de origein), po"r
1 - ATA DA 135• SESSÃO,
" ter recebido parecer contrário,
EM 25 DE AGOSTO DE 1983
quanto ao mérito, -dã. comissão a
que foi distribuído.
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'
208/83, de autoria do Sr. Senador

Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 130, caput,daConsolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n'
209/83, de autoria do Sr. Senador

Fernando Henrique Cardoso, que
exclui a cidade de Castilho, no Estado de São Paulo, da relação dos
municípios declarados de interesse
da segurança nacional, revogando
parcialmente o Decreto-lei n'~
1.1 05, de 20 de maio de 1970.

1.2.2 - Comunicação da Presidência

- Arquivamento do Projeto de
Lei da Câmara n'~ 44f82 (n'

1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTODiã--do Soldado
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Documento recebido do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade-Má, di:~
nunciando dispensa em massa- de
operários da Companhia BelgaMineira. Considerações sobre o
Decreto-lei n' 2.048/83, que aumenta os limites de garantia do Tesouro Nacional a operações de cré, ditos obtidos no exterior.

1.2.5 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a ·realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com Orderil do Dia
que designa.
1.3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n~'
57/83 (n' 5.816/81, na Casa de ori- geftlJ,· Qué dispõe sobre o·exercício
da profissão ·de Economista Doméstico e dá outras providências.
Aprondo com Emendas e Submenda. Ã Comissão de Redação.
-Requerimento n' 750-/83, solicitando nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~'
I00/82, que autoriza a Prefeitura
1.:2.4 - Fala da Presidência
Municipal de Cavalcante (GO) a
Presença na Tribuna de Honra elevar em Cr$ 11.290.000,00, o
de Delegação de Senadores do Ja- montante de sua dívida consolidapão e concessão da palavra ao Se- da. Apro,ado.
-Substitutivo do Senado ao
nador João Calm_o_o. para saudá-- Projeto de Lei da Câmara n! 9/81
los.

- Mário Maia - Eunice Michiles- Raimundo Parente- Clãudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel
Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João
Castelo- Josê Sarney -Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Virgílio Távora- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães -Lomanto Júnior - Luiz Viana -José lgnácio - Roberto Safurnino - ltamar Franco - Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes - ~enrique
Santillo - Mauro Borges - Gastão MUller - Roberto_
Campos - José Fragelli - Saldanha Derzi - Affonso
Camargo - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Pedro
Simon - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSsos trabalhos.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 208, DE 1983
"Altera a redaçio do art. 130, "aput", Consolidação das Leis do Trabalho."

da

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O art. 130~ "caput", da Consolidação das
Leis do Trabalho, jâ modificado pelo Decreto·lci 'nt
1.535, de 13 de abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 130 Após cada período de doze meses de
vigência do contrato de trabalho, o empregado terâ
direito a f'erias na seguinte proporção:
I - trinta (30) dias úteis, para o trabalhador que
ficar à disposição do empregador durante todo o
período aquisitivo;
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Justificação
(n'l 2.031/79, na Casa de origem),

que acrescenta inciso ao art. 649 do
Código de Processo Civil, para tornar impenhorável o imóvel hipote-

cado ao Sistema Financeiro de Habitação. Aprovado. À Câmara dos
Deputados.
- Projeto de Lei da Câmara n'~'
12(82 (n' 2.340(79), na Casa de
origem) que institui o tombamento
das estações terminais da Estrada
dC. Ferro -Madeira/Mamoré, em
Porto Velho Guajará-Mirim e determina outras providências. Rejeitado após usar da palavra o Sr.
Aloysio Chaves. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
149(82 (n' 3.293(80, na Casa de

origem) que dispõe sobre a impressão de legenda no volante da Loteria Esportiva Federal. Rejeitado,
tendo usado da palavra os Srs.
Aloysio Chave~__e _Hélio Gueiro_s.
Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n9
345/81-Complementar, de autoria
do Senador Orestes Quércia, isentando o prêdio que seja sede própria de sindicato do Izhposto Predial e Territorial Urbano. Rejeit,tlo. Ao Arquivo.

1.4- MATERIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
Redação final das emendas do
Senado ao P'rojeto de Lei da Câmara n~' 57/83, apreciado na Ordem
do Dia da presente sessão._Aprovado nos termos do Requerhnento nl'
756/83~ A Câmarª d.osDeputados.

1.5- DISCURSOS APÓS~A
ORDEM DO DIA
SENADOR FERNANDO HENINQUE CARDOSO - "Dia Nacional do Protesto" a realizar-se
hoje no Uruguai.
SENADOR PEDRO SIMON,
como Líder Considerações
sobre o_ discurso produzido ontem,
na Câmara dos Deputados, pelo
Presidente do PMDB, Deputado
Ulysses Guimarães, quando sugeriu em nome do Partido, medidas
para equacionar a crise polfticoeconômico-social que atravessa o
País.
SENADOR NELSON CARNEIRR, como Líder- Escolha da Dr•

Gilda Russomano para integrar a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
SENADOR FABIO LUCENA
- Situação de abandono em que se
encontra a região amazônica; Protesto contra as restriç_ões iin:PoStãSpelo Banco Central às importações
feitas pela_ Zon~ Fr"!-nca _de Manaus.

SENADOR JOÃO LOBO Reparos a noticiário de órgãos da
Imprensa, face a imagem distorcida
veiculada sobre a realidade vivida
pelas populações flageladas do no~deste.
-

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA .PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 136• SESSÃO,
EM 25 DE AGOSTO DE 1983
2.1 ~ABERTURA
2.2--' EXPEDIENTE
2.Z.l- Parecer encaminhado
Mesa

2.3 - ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 137 f83 (n9 236/83, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do senado a escolha do Sr.
Fernando Abbott Gaivão, Embai~
xador do Brasil junto à República
Federal da Nigéria, para~-cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin. Apreciado em
sessão secreta.

gem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do. Sr.
Mário LourWo Dias Costa, Ministro de Primeira Classe, da carreira
de diplomata, para exercer a
função -de Embaixador do Brasil
junto à República de El Salvador.
Apreclado em sessão secreta.

2.4 - DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO-DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicações formuladas
às autoridades constituídas e ao
Congresso Nacional pelos fiscais
de tribUtoS "federais. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Situação e as perspectivas do livro didátic-o no BrasiL
SENADOR HENRIQUE SA.NTILLO - Sugestões aO -Governo
Federal em beneficio das micro e
pequenas empresas.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Dia do Soldado.
SENADOR JOÃO CALMON
-Conferência sobre o tern~t"Pro
posta ao gOVerno braslleiro", proferida boje, em São Pa_ulo, pelo exMinistro OCtávio Gouvêa de Bu-

lhões.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Alexandre
Costa, proferidO na Sessão de 16.-8~
83, que está sendo republicado por
ter saido com incorreÇão no DCN
(Seção 11) do dia 18-8-83.

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 138/83 (n~' 273/83, na origem), pela qUal o Senhor Presiden4-ATO DO PRESIDENTE
te da República submete à delibe-l:ação do Senado_ a escolha do Sr.
N' 97, de 1983
Octávio José de Almeida Goulart,
Ministro d_e Segunda Çlasse, da
5-ATAS DE CQMISSOES
carreira de diplomata, para exercer
a função de Embaix.ador do Brasil
6- MESA DIRETORA
junto à República Cooperativa da
Guiana. Apiedado em sessão secre7 - LIDERES E VI CEta.
LIDERES DE PARTIDOS
-Parecer da Comiss_ão_ de Relações Exteriores sobre a .Mensa8-COMPOSIÇÃO DAS.CO~gem n~' 154/83 (n9 276/83, na ori- MISSÕES PERMANENTES

II - vinte e quatro (24) dias úteis pãra Otrabalhador que_ ficar à disposição do empregador por
mais de duzentos e cinqUenta (J50) dias;
III- dezoito (18) dias úteis, para o trabalhador
que ficar à disposição do empregador mais de du~
zento~ (200} dias;
·
IV- doze (12) dias úteis, para o trabalhador que
fiCar à disposição do empregador por mais de cento
e cinqUenta (150) dias;

V - nove (9) dias úteis para o trabalhador que
ficar à disposição do empregador por mais de cem
(100) dias.

O direito às férias. assegurado a todo trabalhador empregado, é matéria regulada nos arts. 129 a 153 da Con·
solidação das Leis do Trabalho, na redação que lhes foi
dada pelo Decreto~lei nl' 1.535, de 13 de abril de 77.
Antes da edição desse decreto-lei a questão das faltas
ao trabalho não tinham grande significação na fixação
do período de férias a que cada trabalhador fazia- jus,
considerados, em primeiro lugar, naturalmente, os dias
em que ficasse à disposição do empregador durante o
período aquisitivo. Mas, a partir daf, embora aumentadas as férias que entretanto passarani a ser dias corridos
e não mais dias úteis;ã.s faltas passaram a ser levadas em
consideração para reduzir o período de férias.
Assim, um trabalhador que faltar ao serviço entre seis
(6) e quatorze (14) vezes, por ano, terá as suas férias reduzidas para vinte e quatro (24) dias. O que faltar entre
quinze ( 15) e vinte e três (23) vezes, tê-las-à reduzidas
para dizoito dias ... e por aí em diante, na forma da atual
redação do art. 130,, "caput", CLT.
O sistema anterior ao dito Decreto-lei nl' 1.535/77,
embora com período mâximo de lerias fixado em vinte
(20) dias, era bem mais favorável ao trabalhador - do
que o atual, devido principalmente, a aplicação muitas
vezes descabida do motivo a que se apega o· empregador
para considerar falta do empregado.
Por isto que, em atendimento a reivindicação de consideráveis cõntingentes de trabalhadores e suas entidades
sindicais, estamos propondo uma reformulação das disposições da Consolidação concernentes a férias, particularmente do art. 130,. "caput", de modo a nele restabelecer o que havia de bom na sistemática anterior.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1983. Nelson Carneiro.

Senador

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de
vigência do contrato de trabalho, o empregado terâ direito a f"erias, na seguinte proporção:
I - 30 (triiiüirdias coriidos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
I I - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver
tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
III- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido
de 15 (quinze) a 23 (virüe e três) faltas;
IV- 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de
24 (Vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
§ 19 t vedad_o descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.

§ 211 O período das ferias será computado, para todos os efeitos corno tempo de serviço.

(Ás Comissões de Constituição e Justiça e deLegislaçdo Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 209, DE 1983

''E~c1ut a cid:S.de de Castilho, no ~tado de Sio
Paulo, da relaçio dos municípios declarados de interesse da Segurança Nacional, revogando parcialmente o Decreto-lei nl' 1.105, de 20 de maio de 1970".
O Congresso Nacional_ dc:creta:

Art._ 211 Esta lei entrarâ em vigor na data de s_ua
publicação.
·
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

Ar't. 111 ~ revogado o Decreto-lei n" 1.1 05, de 20 de
maio de 1970, na parte em que declarou de interesse da
Segurança Nacional o município de Castilho, no Estado
de São Paulo.
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Art. 29 Promulgada a presente lei, cabe à Justiça

para

Eleitoral expedir instruÇões
a· r=ea.IiiaÇãO dC Cleiçló.
de prefeito c vicc-prc:feito no munidpio de Castilho com

fixação da data de posse dos mesmos, cUjo mandato terminará simultaneamente com o dos prefeitos eleitos em
15 de novembro de 1982.
Art. 311 Esta lei entrará em vigor -na data de sua
publicação.

Art.

4~'

Revogam-se as disposições eril contrário.
Justfficaçio,

A medida consubstanciada na presente proposição,
atravês da qual se visa alcançar a retomada da autonomia político-administrativa do município dCCãstifho; no
Estado de São Paulo, constitui antigo e justo anseio da
própria cOinunidade local, cuja representação pOlítica
atual, a Câmara: MUnicipal eleita "éin -nOvembrO ·de .1982~·
vem de reivindicá~la pela totalidade de seus Vereadores~
Em verdade, tudo estimula, no momento, a que a mu~
nicipB.lidade de Castilho recupere o direito Pleno de con~
duzir seus próprios destinos, seja pÕrCjiié'- há- dlinã. nõ País para tanto, sCja porque; PrincíPalmentC,já- ficaram
superados os motivos que levaram à ado:ção· da arbi·
trâria me(!ida em 1970. De fato, CastilhO -inclui-se no rol
de municípios iiitpedidos de eleger seu prefeito (f01 declarado de interesse da segurança nacional e, pois, sujeitouse à ... :,.:a do art. IS,§ 1~.. "b", da C. E) pelo fato de,juntamr.:;l.•.! com a cidade mato-grossense de Três LagOas, :
sediar Usina Hidrelétrica de Jupíá. Entrl:tando; a- outros, inúmeros, mUnicípios,-· meSmo no Estado de· São
Paulo e também sedes de hidrelétricas, não foi ampliada
med.ída semelhante, o que realçou o carãter de pouca
isenção do I?ecreto-lei n9 1.105, de 20 de maio de 1970.
Sala das sessões, 25 de agosto de 1983~- Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO~ LEI N' !.105- DE20.DE MAIO DE 197Ó

Declara de interesse da Segurança Nacional, nos
termos do art.IS, § 19, alfnea ''b'' ,da Constituiçio,
os Municfpios que especifica, e dá outras providên~

cias.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item I, d8 ConStitUiçã-o, decreta:Art~ 19 São considerados de interesse da Segurança
Nacional, para os efeitos do artigo 15, § 1', alínea...b .. ,
da ConstituiÇão, os MuniCípios ·de Paulinia- e castilho,
no Estado de São Paulo e Três Lagoas, no Estado de
Mato Grosso.
Art. 29 Aos Municípios referidos no artigo anterior,
aplica-se o disposto nos artigos 2', 39, 49, 59 e seus parágrafos, da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, c-om a re-dação dada pelo Decreto-lei n~ 560, -de 29 de abril de
1969~

Art. 39 Este Decreto-lei entrúã em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrárió.
(Às ComisSõeS de CoirsittuiçiJO e-JUstiÇa, 'd~ Segurança Nacional e de Munidpiôs.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Os projetes Ji.
dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da
Câmara n" 44, de 1982 (n9 1.802/79, na Casa de origem),
que acrescenta' parãgrafo ao artigo 835 do Decreto-lei n9
5.452, de 19 de maio de 1943- Consolidação das Leis do
Trabalho, por ter recebido parecer contrário, quanto ao
mérito, da comissão a que foi distribuído.

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Almir Pinto deixa a Presidência, assumindoa o Sr. Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Cavalcarite) ___:;Há oradores inscritOO.-Concedo- a palavra ao itobre Sr~ Almir Pinto.

OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA D/SCUR~
SO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORA~
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
OSR. PRESfDENTE (Luiz Cavalcante)- A Mesa se
associa à hOmenagem que o Plenário, por intermédio do
nobre ScinadOr Almir Pinto, presta ao Patrono do ExêrCllõ neste Dia dó Sõfdado~
Com pàlavra o Senador Itamar Franco.

a

OSR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS~
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
-o/lADO R; SERÁ ~PUBLICADO . POSTERIOR~
MENTE.
~COMPARECEM

MAIS OS SRS. SENADORES:

Fábio Luc~a --Almir Pinto - José _Lins - João
Calmon - NetSofi CarnCiio ..;_ Alfredo CamPos - Fernando Henri_qüe Çaidoso - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Senado~
res, estãó presentes na tribuna de honra os sl:'guintes Sen_adores do Japão: Juro Morita, que estã acompanhado
de sUa excelentíssima esposa, S. Ex• faz parte do Partido
Neoliberal do Jãpão; o Senador Masakuni Murakami,
Senador do Partido Liberal Democrático, e- o Senador
Hiroyuki kinishi, do Partido Social Democrático.
Peço ao nosso ilustre Senador João Cã.lmon que diriJa
aos nossos ilustres visitantes uma palavra de saudação.

O SR. JOÀO CALMON PRONUNCIA DIS~
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR~
MeNTE..
.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- A Presidência
suspende a sessão por 5 minutos, para que os Srs. Senadores tenham a oportunidade de cumprimentar os Senadores Japoneses.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é
reaberta às 15 horas e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)___: Estã reaberta
. . . ... ..
.
.

a SeSsão.

A -·PreSidêiida convoca sessão extraordinária -a
realizar-se hoje, às dezoitos horas e trinta minutos, destiilada ã apreciação das seguintes Mensãgens:
-- N9 137, de 1983, referente à escolh_a_do Sr. Fernando Abbott Gà1vão, Para êxerêer a função de Embaixador
do Brasil junto à República PÕpuÍar do Benin;
- N9 IJ8, de 1983, -referente à escolha do Sr. Octavio
José de Almeida Goulart, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Republica Cooperativa ~a
Guiaria;· e
- N9- 154, de 1983, referente à escolha do Sr. MáriO
Loureiro Dias Costa, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de El Salvador.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) Hora do Expediente.
PaS,:;a-se à

Está finda a

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 57, de 1983 (n9 5.816/81, na Casa de origem), que dispõem sobre o exercício da profissão de

Economist_ª' Domêstiço e dá outrl;ls providê_ncias,
tendo
PACERES. sob n9s 707 a 70_9 e 743 a 745, de
1983, das Comíssôes:
·
-de Constituiçio e Justiça, 19 pronunciamento:
pela constituCioriaHdade e juridjcidade; 29 pronunciamento: favorável às emendas de Plenário, com
subemerida que Oferece ã de _n9 2;
-de Educaçio e Cultura, J9 pronunciamento: favorável~ /.9 pronunciamento: favorável ãs emendas de
Plenário e à subemenda da ComiSSãO de Constituição
e Justiça; e
....... de Leglslaçio Social, 19 prÔnunélameD.to: favo- ~
rãvel; 2tt p_ronunciamento: favorável às emendas de Plenárío e à subemenda da ·com-issãO de ConstituiÇão e
Justiça.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 'de 12 ·aõ Corrente·; cOm cip_resenÍ.ação de eiD.endã. em ,
plenário, de- autoria do Seriadõr José Líns. Em vot~ção_o prOjetO~ sem PrCju1zo das emeD.das a '
ele oferecidas.
Os Srs. Sen~dores que o ap~ovam permaneçam sentados~ (Pausa.)
AProvadO.

-'ª o segUirite o projeto__ aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 57, DE 1983
(n9 5.816, na Casa de origem)
- D!spõe so~r~ o e~erc:rcio da profissio de Economista
Doméstico e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 O exercfcio, no País, da profissão de Economista DoméstiCo, obselvadis as condições .de h~bili·
tação e as demais exi&ênciasJ legais, é aSsegurado:
a) aos bacharéis em Ciências Domésticas, Economia
Doméstica oU Educação Familiar, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, legalmente reconheci~
dos;
b) aos diplomados em curso similar no exterior, após
a revalidação do diploma de acordo com a legislação vi..
gente;
c). aos portadores de licenciatura plena, concluída
. até a data da publicação esta lei, em Ciências Domésticas, Economia Doméstica ou ,Educação Famifiai e -obtí-"da em curso superio~ devidamente reconhecido. cujo_
currfc~lo ofereça formação profissional adequada, a critério do órgão de fiscalização e registro;
d). aos que, embora não diplomados nos termos das
alíneas, ..a .... "b'• ~"c" d~s.te artigo, venham exercendo as
atividades qe Economia. Doméstica. comprovada e .ini~
terruptamerite, par mais de 5 (cinco) anos, contanto que
possuam formação superior en1 área de ciências s-ociais.
Art. 29 e_ da cpmpetência do Economista [)omésti~o, sem prejuízo d6 outras profissões legalme"ntC habilit~- .
das:
I - planejar, elaborar, programar, implantar, dir_igir,.
coordenar, orientar, controlar, supeivisionar, executar,
analisar e avaliar estl!doS, tr<ibalhos, programas, planos,
projetes e pesquisas de Economia Do"méStiCa', ·incluídos,
os de edUcação e orientação do consumidor, para aquisição e uso de bens de consumo e serviço utilizado pela
famflia e os concernentes ao atendimento das necessidades- báslcã.S da- família, na' cOiininldade, nas instituições
públicas e privadas, no qu~ se refere à sua formação prÔ-.
fissionai;
.
-·
II- integrar com profissionais de outras áreas específicas, equipes de planejamento, assessoramento, progra~
mação, elaboração, implantação, supervisão, direção,
coordenação, orieÕtação, execução, controle, aval,iação,

I;
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análise e pesquisa das seguintes atividades: de extensão e
desenvolvimento rural e urbano; de projeto nacional, es-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -lteon 3:
Discussão, em turno suplemeritar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara _n9 9, de
1981 (n9 2.031/79, na Casa de origem); que acrescenta inciso ao art. 649 do C6digo de Processo Civil,
para tornar impenhorável o im6vel hipotecado ao
Sistema Financeiro de Habita-ção, tendo
PARECER, sob n"' 518, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

tadual, regional ou setorial que interfiram na qualidade
de vida da família; de administração de atividades de
apoio às funções de subsistência da família na comunidade; de estabelecimento de parâmetros de qualidade de
produtos e serviços de consumo doméstiCo; de serviços

de modelagem e produção de vestuãrio, rio que se situe
no âmbito de sua formação profissional,
III- lecionar disciplinas específicas integrantes dos
currículos do curso de Economia Doméstica e Educação
do Lar, observadas as disposições legais.
Parágrafo único. O- exerCício das atribuições constantes deste artigo é condicionado ao curriculo efetivamente realizado, ressalvada a situação dos abt:a_ngidos
pela alíne~. "d" do art. J9 desta lei.
Art. 39 h direitõ do Economista Doméstico Oexercício dos cargos de Direção, Chefia -e Coordenação de cursos de Economia- Doméstica nas instiüLições de ensino
superior.
Art. 49 O exercício da profissão de Economista Doméstico reQuer prévio registrõ no Ministério do Trabalho e far-se-á mediante apresentação de documentos
comprobat6rios de conclus_ão de cursos ou de efetivo
exercício da profiSSãO,- nOs -termos do art. 19 desta lei.
§ 1"' Enquanto não forem instalados os Co_nselhos
Federal e Regionais de Economistas DomésticOs, ctija
criação por decreto fica autorizada por esta lei, o profis·sional far-se-á em 6rgãci Pr6prió do MinistéfiO do Trabalho.
§ 2"' Após a instalação dos Conselhos referidos no
parágrafo anterior, a.iri:sC'rição profissional se dará exclusivamente em tais órgãOs, obrigando inclusive aos que já
estiverem anteriormente registrados.
Art. 5"' O Conselho Ft::d~_r_al de Educação, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, fixará o currfculo mínimo
para o curso de Economia Doméstica a ser observado
em todo o País.
Art. 69 O Pod_~:;r Executivo regulamentará esta lei no
·prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.-

Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar.
(Pausa.)
-Não havendo quem queira discuti-to, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, o Substitutivo é dado como definitiva.:
mente adotado, nos termos do art. 318 do _Regimento lnterno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Substitutivo aprovado
Redaçio do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n9 9, de 1981 (n9 2.031/79, na CaSJI de origem).
Acrescenta inciso ao art. 649 do Código de Processo
Civll, para tornar impenhorável o Imóvel hipotecado
ao Sistema Financeiro de Habitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. __ l.., O art. 649 datei n\' 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que instituiu o C6digo de Processo-Civil, é acrescidO.- do_ seguinte -inciso~

""Art. 649.
X- os imóveis que se destinam à casa própria e
que seJam objeto de financimento com recursos do
Sistema Financeiro de Habitação, concedidos à pessoa tisica, mutuário final, salvo para liquidação da
dívida oriunda do referido financialnento."
Art. 29- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições eiri cOnffário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votação, em
globo, das emendas de Plenário.
Os Srs. Senado.res que as aprovam queiram permanecer como estão.(Pausa.)
Aprovadas.

Discussllo, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n"' 12, de 1982 (n9 2.340/79, na Casa de origem), que insitui o tombamento das estações terminais da Estrada de Ferro MadeirafMamoréJ em
Porto Velho e Guajará-Mirim, e determina_outras
Providências, tendo

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)--:- Em v_otªçã_o a
subemenda à Emenda n9 2, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à ComissãQ de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coetho) ~~-ltoon_l:
Votação, em turno úllico, do Requerimento n"'
750, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santill_o, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o desarquivamento do Projeto- de
Res_olução n9 100, de 1982, qtie autoriza a Prefeitura
Municipal de Cavalcante (GO) a Clevar em CrS
11.290.000,00 (onze rililhões, duzentos e noventa mil
cruzeiros) o- montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pefritanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será iricluída oportunamente em Ordem do
Dia.

Agosto de !983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

fA!l.ECERES; sob n•s

705~e

706, de 1983, das

Comissões:
de Educação e Cultura, favorável, com emendas
que apresenta de n"'s I e 2 - CEC; e
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
· favod.vd aO Projeto e às emendas da Comissão de
Educação e Cultura.
Em discussão' o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.

~

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE(;UE À .REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em
discuSsão o -projeto~ -(Pausá.)
Não havendo mais oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs_. Se~adores_ ql!-e o aprovam permaneçam como
. se ScCham. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o projeto, ficam prejudicados as emendas.

A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação
à _Câmara dos Deputados.

É o seguinte o projeto rejeifado •.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 12, de 1982
(N"' 2.340/79, na Casa de origem)
Institui o tombamento das estações terminais da
Estrada de Ferro Madeira/Mamoré, em Porto Velho
e Guajará-Mirim, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam tombadas as estações tenninais da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho e
Guajará-Mirim, no Estado de Ronçiônia.
Art. 29 O Poder Executivo, através do Ministério da
Educação e Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da publicação da presente lei, tomará as providências necessárias para que o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional inscreva os referidos bens nos Livros
de Tombo, conforme disposto no art. 49 do Decreto-lei
n9 25, de 30 de novembro de 1937.
Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Q~SR.

PRESIDENTE (Nilo Coelho) -lteon 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dá
Câmara n9 149, de 1982 (n9 3:193(80, na Casa dC
origem), que dispõe sobre a impressão de legenda
no volante da Loteria Esportiva Federal, tendo

PARECER FAVO RÃ VEL, sob no 704, de 1983,
da Comíssão
- de Educação e Cultura.

em

Em discussão o projeto,
turno único.
Tem a palavra o nobre Senador Aloysio Chaves.

O SR- ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA
DtSCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

·o Sr. Hêlio Gueiros (PMDB.- PA.) -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo_ a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS (Para encaminhar a votação. Sem revisão _do orador.) Sr. Presidente, eu também des.ejo me manifestar contrário ao projeto, não apenas pelas razões já expostas pelo ilustre Líder do Go_verno, Senador Aloysio Chaves, mas tambêni porqUe me
parece um projeto faccioso, parcial, unilateral. Afinal de
contas, não é só a loteria esportiva que seria o víció; não
ê apenas um jogo que seria o vicio: se o projeto atingisse
o cigarro, que também é um vício que faz mal à pessoa,
se o projeto atingisse bebida que é um vício e faz mal à
pessoa, ainda se poderia admitir. Mas escolher apenas a
loteria esportiva, para taxá-la de vicio coi:Ldenável, diferente dos outros, é que eu acho que não tem cabimento,
atê porque, dos vfcios, é o que menos mal vai causãr,
pois afinal de contas, embora a proporção matemática
ou algébrica seja de um para um milhão, a verdade é que
vai redundar em algum beneficio. Ao passo que o cigarM
ro, ao passo' que a bebida não tem virtude nenhuma.
Mesmo porque se tivesse que chamar a atenção para o
vicio da loteria esportiVa, se teria, também, que chamar a
atenção para o vício da loteria federal, para o vício da loteria estadua11 para a loto .
De modo, Sr. Presidente, -que, além dos motivos já eXpostos pelo Senador Aloysio Chaves, eu creio que estes

a
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outros motivos que acabei de mencionir são Suficientes
para condenar este projeto, porque é unilateral e faccioso. (Muito b'em!).
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em
discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavra,
declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada, devendo ser feitã a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projCto -rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 149, DE 1982
(NI' 3.293/80, na Casa de origem)
Dispõe sobre a Impressão de legenda no volante da
Loteria Esportiva Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I~> Os volantes da Loteria Esportiva Federal
passarão a conter a inscrição, em letras garrafais verme..
lhas, da seguinte legenda;,, "O jogo é um vicio. Antes de
jogar, pense no leite de seus filhos. A possibilidade de
voçê ganhar é de 1 _em 1 milhão".
_
A.rt. 29 Esta lei entra em vigOr na data de sua publicação.
Art. 3., Revogam-se as disposições em c_ontrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) -Item 6:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do _Regimefito Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 345, de 1981 -Complementar, de autoria do
Senador Orestes Quêrcia, isentando o prêdio que
seja sede própria de sindicato do Imposto Predial e
Territorial Urbano, tendo
PARECER, Sob n• 686, de 1983, da Comissão
. - de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à. constitucionalidade.
(Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.

b o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 345, de 1981 (Complementar)
Isenta o prédio qPe seja sede própria de sindicato
do imposto predial urbano.
O Congresso Nacional deCreta::
Art. 19 O prêdíO que constitua sede própria de sindicato será isento do pagamento do imposto predial e territorial urbano.
Art. 29 O imposto referido no artigo precedente é o
assim defmido no art. 32 da Lei nljl 5.172, de 25 de ou~
tubro de 1966- Código Tributário Nacional.
Art. J9 A presente Lei Complementar entrará em vigor à data de sua publicação.

o sR. PRESÚ>ENTE (Nilo ·coêlho)- Esgotadas as
matérias da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada
na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos
do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 19Secretário. (Pausa)
b !{da a seguinte
PARECER N• 751, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redaçio final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 57, de 1983 (nt 5.816/81, na
Casa de origem).
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redaçào final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1983 (n9
5.8f6/8"1,Da"Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico e dá outras
providências.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1983. -Loriianto
Junlor, Presidente - Alberto· Silva, Relator --João
Lobo
ANEXO AO PARECER N• 751, DE 1983
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 57, de 1983 (n9 5.816/81, na
Casa -de orlgem),qÕ:e dispõe sobre o eXer~itlo da profissão de Economista Doméstico e dá outras providências.
-EMENDA N• I
(Corresponde à emenda n9 I, de Plenário)
Suprima-se o art. 39
EMENDA N• 2
(Corresponde á emenda nY 2, de Plenário)
SuPrimam-se os §§ 19 e 29 do ari. 49.
EMENDA N• 3
(Corresponde à subemenda - CCJ à emenda n9 2, de
Plenário)
Suprimam-se, no art. 59 as expressões.,....no prazo de
180 (cento e oitenta) dias".

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A redação final que vem de ser lida vai à publicação.
So~re a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Jt>Secretário.
É lldo e aprOvado o seSuinte

'REQUERIMENTO N• 756, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen,sa de publicação, para imediata discussão e Votação, da redação final do Projeto de Lei da Câmara nt>
57, de 1983 (n9 5.816/81, na Casa de origem), que dispõe
s-obre_ o exercício_ da profissão de Economista Domêstica
e dá outras providências.
Sala_das Sessões, 25 de agosto de 1983.- Senador José Lins.
~ O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o
reQuerimento, passa~se imediatamente à apreciação da
redaçã_o final das emendas do Senado ao Projeto_ de Lei
da Câmara n9 57, de 1983.
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matêria volta à Câmara dos Deputados.

O Sr. Fernando Henrique Cnrdoso- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador.

Concedo a

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Eu não
poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, neste dia, no Uruguai, está se realizando um
grande esforço nacional: É o Dia Nacional do Protesto.
Isto porque, no fim de julho, o Governo ditatorial do
Uruguai completou dez anos, e hoje a sociedade urugiial.il. inteira se reúne~ discUte e tenta encÕntrar uma saida para a situção já ínsuportável naquele país.
O último esforço havido no Uruguai, no sentido de
protestar contra uma ordem política injusta, foi reprimido, .violentamente, pela polícia. Eu acho que seria imperioso que neste Senado se registrasse o fato, pois, como
todo mundo sabe, eu vivi no exílio, no Chile, e me sinto
muito irmanado com os Países do Cone sul da América
Latina. _
Eu gostaria de me antecipar, também, ao fato de que
nós vamos comemorar, tristemente, dez anos de ditadura
do General Pinochet, no dia 11 de setembro. E comunico
ao Sen'ado, que, se for possível, eu estarei no Chile, no
dia I 1 de setembro, quando haverá uma reunião a que
devo comparecer, das Nações Unidas. Eu gostaria de estar presente nessa data no Chile, onde, provavelmente,
tambêm haverá um esforço dÕ povo chileno para se libertar desse jugo ditatorial.
E como bem ou mal nós, aqui no Brasil, com muita luta, conseguimos sair do túnel da escuridão de regimes totalmente fechados, eu acho que é nosso dever prestarmos
atenção aos esforços qUe- vêm s<::ndo feito pelos outroS
Países que ainda estão sob uma ~ituação ~ii~atorial, em
regimes mililãres, sem t~ sequer esses Contornos de
semi-Iegalização democrática, éomo nós já conquistamos.
Queria apenas deixar este registro e expressar a minha
solidariedade pessoal ao povo uruguaio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESID.ENTE (Aimjr Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon como Líder.

O SR. PEDRO SIMON~ PRONUNCIA DIS·
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

~CURSO.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará
como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO - (PTB RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Um grato registro para quantos acompanham a evolução, em todo o País, daquelas que partilham conosco
os destinos nacionais.
Um telegrama de Washington divulga o seguinte:
Washington (O Globo)- A advogada e diplomata Gilda Russomano, de 59 anos, irá substituir
Carlo_s_ Dunshee de Abranches, falecido em junho
passado, na Comissão lnteramericana de Direitos
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Humanos. Professora e também socióloga, ela é a
primeira mullier a irite2;rar um órgão- especializadO
da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Gilda Russomano foi Diretora da Faculdade de
J?ireito da Universídade de Pelotas (RS).
Quando a conheci era uma das mestras daquela importante Universidade fundada por seU pai, Bruno Mendonça Lima, recentemente falecido, e tinha a seu lad_o a
figura, por todos exaltada do eminente processualiita
Alcides Mendonça Lima. Gilda Russomano teve a ventura de unir--se pelo casamento ao Ministro Vítor Russomano, e assím continua ã sua irajetória de mestra ilustre,
exaltando e digníficando o Pais.

Fo1 tãmbém Diretoút do Instituto de Estudos Sociais e Polítics da Universedade do Rio Grailde do
Sul. Recentemente, ensinou na Universidãde de
Brasília (UnB), representou o Brasil em vãrias conferências internacionais sobre questões jurídicas e
foi Assessora para assuntos jurídicos -de delegaÇões,
brasileiras n-as assembléias- da Organização das
Nações Unidas (ONU).
Sr. Presidente. creio que este é um momento grato
para quantos se preocupam em assegurar à mulher a posição que ela merece dentro dos quadros culturais, políticos e socíais"do Pafs.
A professora Gilda Russomano, a primeira mulher a
integrar uma Comissão Especial da OEA, é uma hOmenagem que se estende a todas as mulheres do Brasil.
E é neste sentido, Sr. pfesidente, que eu que-ro deixar
este registro nos AnaiS -da Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a palavra o nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No ocaso do Goy_erno_do Presidente Ernesto Geisel
fOram revogados os banimentos impostos por atas de
força a numerosos "Cidadãos brasileiros.
Mas as instjtuições nacionais também haviam sido banidas, em especial o Congresso Nacional. E até hoje, decorrido tanto tempo, não se cogita- não diria da anistia.
ao Congresso - não se cogita sequer da revogação ~o
seu banimento.
Quando o COngresso existia verdadeiramente como
instituição nacional, que participava das decisões dos
grandes problemas atinentes à Pátria, não se cometiam
~ses inomináveis crimes que hoje se cometem contra a
Nação brasileira.
Esta introdução visa tãO-srimeD.fe: à chamar a atenção
dos Srs. Senadores que me honram com suas presenças
em plenário nesta tãrde, para o fatO de que a Amazônia
foi riscada do mapa das atenções do Governo bra.s1leiro.
As enchentes do Sul e a secado Nordeste, catástrofes dow
lorosas que mergulharam, no Sul, milhões de brasileiros
no desespero e afogaram na inclemência da canícula do
Nordeste, outros milhões de nossos _compatrícios na dew
sesperança. Esses aContecimentos levaram o Governo
Federal, de modo muito justo, de modo bastante humano, a voltar suas atenções para os problemas do CentroSul! e; do Nordeste.
Mas a Amazônia -aí está, Completamente riscada do
mapa brasileiro, como se lá não existissem seres humanos e como se nós, os amazônidas, tambêm não fôssemos filhos diletos desta grande Pátria. E não só riscaram
a Amazônia, fize"ram pior, deixaram-na à mercê da própria sorte ou à sorte de seus próprios azares.
Quando o Congresso postulava, reivindicava, tomava
parte nas grandes decisões atíiierites aos -problemas nacionais "foi o Congresso Nacional quem delineou as linhas mestras do desenvolvimento da Região Aii13.Zôni~,
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Sr. Presidente, Srs. Senadores:
em particular da Amazônia Ocidental, aquela região que
A República da Colômbia vem de inaugurar, no dia 16
não é nem ó::intinental porque planetária, deixando mide agosto recente, o Porto Livre de Leticia, na fronteira
lhares de quilômetros quadrados ao abandono da Pátria,
tríplice com o Estado do Amazonas e o Peru, copiando o
aprofundando o deserto demográfico agravando, de
modelo da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de
modo brutal e criminoso, os dramáticos problemas que
atrair
investidores ç empresários, entre outros os que ouafligem- as populações do meu Estado, dos Estados do
trora aplicarap1 seus investimentos na Zona Franca ·de
Pará, do Acre, de Rondônia e dos Territórios de RoraiManauS, hoje praticamente desativada por sucessivas de~
ma- e do Amapá.
cisões do Banco Central do Brasil, Ministérios do PlaneDizia, Sr. Presidente, que o Governo-nãO cruzou os
jarrlentci e da Fazenda. Paralelamente, no dia 17 de agosbraços em relação à Amazônia; o Governo armou sobre
to recente, a República do Peru reativou as Zonas Frana selva selvática um imenso patíbulo, no qual estão sencas de Iquitos e Pucalpa, para desenvolver a Amazônia
do executadas as principais esperanças dos brasileiros
pei-uani, com a criação de duas -corporações de desenque ali nas.cem, vivem e morrem, sem qualquer perspectivolvimento em lquitos para o Departamento de Loreto
va quanto a melhoria das suas miserãveis condições de
e, em Pucalpa, para o Departamento de Ucayale. O govida e de existência.
verno peruanú dotou esses Departamentos de grandes
Foi o Congresso Nacional, na Constituinte de 1946,
franquias e incentivos fisCaiS e finariceiros eSpeciais- atraque estabeleceu a normatividade constitucional para
vés do cânon petroleiro que destina 12% (doze porcento)
equaçionar o problema amázônico dentro da realística
da receita do petróleo produzido na Amazônia peruana,
da problemática brasileira. Foi o Deputado Leopoldo
que
totaliza mais de Cem mil barris de petróleo por dia
Peres, eleito pelo Amazonas, _quem fez inserir_ na_Cart_a
para serem aplicados exclusivamente nos referidos deConstitucional de 19~6 o famos_o dispositivo, depOis espartalnentos amazõnicos. Cálculos do eminente titular
tendido ao Nordeste, que obrigava a União _a aplicar
da cadeira de. "Introdução à Amazônia" da Universidaquantia não inferiOr a 3% da sua receita tributária fedede dO Amazoóas~ professor Samuel Benchimol, estimani
ral, nos planos de desenvolvimento da Amazônia. Isto
que os referidos doze por cento do cânon d~ petróleo jâ
resultou na criação da SPVEA --Superintendência do
estão gerando recursos superiores a cem milhões de dólaPlano de Valorização Econômica da Amazônia. Corri o
res àriUais Para desenvolver as Zonas Francas de lquitos
advento do Governo Kubitschek e o seu conseqüente_
e -Pucalpa e mencionados Departamento de Loreto e
Programa de Metas, a idéia do Congresso Nacional, parUcayale.
tida de um Deputado pelo Amazonas, tomou corpo, gaw
Observe o Senado que os destroços da Amazônia Ocinhou impulso, e a cidade de Belém, capital da Amazônia
-dental brasileira, que ainda podem ser evitados, estão
Atlântica, se transformou, com a construção da BelémsC:ivindO de pedra fundamental para o desenvolvimento
Brasília, em um pólo de atração e de irradiação do dedas Arnazôniils peruana e colombiana, cujos governos
senvolvim(mto, naquela parte oriental da grande Região
perceberam que a desativação da Zona ·franca de MaAmazónica brasileira. Também foi o Congresso Nacionaus vai Proporcionar, a curto tempo, urna fantástica exnal, por iniciativa do- Deputado cearense, eleito pelo
pUlSão de empresários e investidores que se instalaram
AmazoÍlas, Francisco Pereira dà Silva, qUem concebeu a
em Ma naus a partir do momento em que o Governo do
idéÍa- a segUir convertida em lei, sancionada pelo Prew
Marechal Castello Branco, que; tinha como Ministro do
sldente Juscelino _Kubitschek. em 1957 ~ da criação da
Planejamento, vale ressaltar, o hoje eminente Senador
Zona Franca de Manaus, cpmo instrumento capaz de
RobertQ Campos, abriu para o Estado do Amazonas e
implantar, no centro da Amazônia Ocidental, que é o bapara toda a Amazônia Ocidental sólidas perspectivas de
ricentro real da América Latina, um pólo de desenvolvidesenvolvimento, demonstradas ao longo dos últimos
~ mento -social e econômico, baseado na imPlantação de
dezesseis anos, com a efetiva implantação da Zona Franum distrito industrial e de um distrito agropecuário, em
ca de Manaus.
face da distância em que se encontram os mercados conConvém observar que aquilo que hoje s~ destrói é o
sumidores dos produtos regionais da Região Amazônimesmo que, ontem (no ocaso do Governo càstello Branca.
- __ co), foi concebido como modelo-piloto para o desenvolvimento da Amazônia Ocidental, e que esse modelo foi
- ESsa idéia, 10 anos depois- e aqui devo fazer justiça
ao Governo do Marechal Castello Branco- foi transestabelicido no grande setentrião brasileiro exatamente
formada em realidade, foi viabilizada, porque no ocaso
por- motivos geopolíticos, vale dizer, neutralizar, sem
do seu Gove_rno, com a edição do Decreto-le-i n9 288, de
prejuízos para nenhuma das partes, a concorrência das
28 de fevereiro de 1967, materializou-se a Zona Franca
Nacões vizinhas integrantes do Pacto Amazónico, de tal
de Manaus e aquilo que então, em realidade, erã um pol-sorte que a Amazônia brasileira não perdesse a corrida
to de lenha, hoje, Sr. Presidente, é - era~ e-vou provarhistóriCa que os demais ·países ãmai:ônicos já haviam
um dos mais proniiS-sOfes Pólos industriaiS implantados
traçado com vista ao progresso e bem-estar social de seus
no NOrte do nosso País.
Não quero discutir o mérito da Zona Franca de Mapovos.
naus, porque discordo de muitas das suas angulações e
OPERAÇÃO AMAZONIA
das suas conotações, sobretudo das facílidades que ela
oferece para que o capital alienígena e multinacional ali
O mais grave, Senhores Senadores, nesse triste episóse infiltre perigosamente, pondo em risco os empreendidio da desativãção da Zona Franca de Manaus, decretamentos que, deveras, são necessários para ali instalar,
da pelO Banco central do Brasil, no dia 29 de julho deste
ano, é que a pedra angular do desenvolvimento regional,
implantar uma infra-estrutura sólida capaz de_suste_!ltar
um desenvolvimento auto-sustentado, auto-equipado,
:l...Operação Amazônia", concebida também no Goverauto-equacionado. Mas, a bem da verdade, sem a Zona
no Castello Branco, como complemento da operação
Iatino-américa do Presidente Juscelino Kubitschek foi
Franca de Manaus, hoje, o Amazonas e a própria Amaw
completamente subvertída nos seus propóSitos e fundazóníã Ocidental provavelmente não mais_existissem. Não
mentoS. O suporte básico dessa operação é a Lei n'
que a Zona Franca tenha um signifiCado de uma panace5.173, de 27 de outubro de 1966, que relaciona os 13 (trew
~ia! Nãol Simplesmente porque representou o primeiro
ze) objetivos que não apenas estabeleciam os postulados
projeto piloto, o primeiro,modelo básico de um desenw
da ação governamental na Amazônia, c_omo também a
volvimento verdadeiramente orientado pelo Poder
oiiCnfação essencial da nova política, que seria impulsioi>ÍlbliCo, capaz--de transformar a Amazônià Ocidental,
nada para os seguintes fins: 1) estabelecimento de "pólos
retirando-a da condição de fronteira selvagem, desabitade desenvolvimento" e grupos de populações estáveis e
da e abandonada, e transformá-la em fronteira econômiauto-suficientes;
2) ess~, "pólos de desenvolvimento e
ca do nosso País.
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grupos de populações estâveis se assentariam especialmente e preferencialmente nas áreas ·de fronteira com o
Peru e a Colômbia, com~ vara.douros para as demais zonas fronteiriças; 3) estímulo à migração interna e a uma
controlada imigração, destinada à ocupação dos espaços
e ao aproveitamento dos fartos recursos naturais regionais, viabilizando-os economicamente; 4) proporcionamenta de estímulos ao capital privado; 5) desenVolvimento de infra-estruturas {energia, transportes, ccmunicações, abastecimento, educação, etc.) e pesquisa do potencial dos recursos naturais.
Nesses itens não estão implfcitos apenas objetivos econômicos, mas,sobretudo, geopolíticos, estes consubstan~
ciados na premente necessidade de ocupação, tendo~se
em vista que a grande região amazónica se estende, além
do Brasil, a sete oUtras nações, e que, a partir dos anos
60, vários dos pafses limítrofes, principalmente- Peru e
Venezuela, já haviam dado passos firmes e positivos para
desenvolverem as suas amazónias, enquanto o_ nosso
País permanecia apático à questão de tamanha impor~
tância estratêgica, eis que relacionada com a própria soberania nacional.
O PACTO AMAZÓNICO
Antes de analisar, com a generosa pennissào e tolerância dos \Senhores Senadores, o sentido do verdadeiro desastre que atualmente toma conta da Amazônia Ocidental brasileira (desastre que, repito, ainda pode ser evitado), observemos as linhas centrais do chamadq, ..Pacto
Amazónico". O Tratado de CoopCtação Amazónica, ou
o Pacto Amazónico, foí firinado em Brasília pelas Rep11blicas do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, GU.ianâ,
Peru, Suriname e Venezuela, no dia 3 de julho de 1978.
São os seguintes·os princípiOS fundamentais do Pacto
Amazónico: 1) a cooperação; 2) o desenvolvimento; 3) o
respeito à soberania; e 4) a preservaÇão do meio ambiente.
O Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Rubens Ricúpúo, enfoca cínco Priildpios nas linhas gerais
do Pacto, que se constitui de 28 (Vinte e oito) artigos:
I) competência exclusiva dos paísCs amazónicos no desenvolvimento e proteção da Amazônia;
2) soberania nacional no uso e preservação dos recursos naturais e a conseqUente prioridade absoluta no esforço na política de _desenvolvimento das áreas amazónicas de cada Estado;
3) a cooperação regional como modo de facilitar a realização desses objetivos;
4) o equilfbrio e a harmonia entre o desenvolvimento e
a proteção ecológica; e
5) a absoluta igualdade entre todos os signatários do
Pacto.
Num estudo de importância:- transcendental sobre a
questão, de autoria do Professor Adherbal Meira Matos.
da Universidade Federal de Minas G6rals, encontrã.-se
uma percuciente abordagem da ... Hcooperação e integração" constantes da primeira parte do Pacto, ã começar pela distinção -existente, no Direito InteriiaCional
Público, entre cooperação e integraÇão.- A primeira tem
uma conotação econômico-social, enquanto a segunda,
uma conotação econômico-polítka. Há também o detalhe de ser a primeira mais abrangente em termos geográficos do que a segunda, que atua sempre no plano regional.
A cooperação internacional pretende resOiver pfoblemas de caráter económico, social, cultural e humanitário, para falannos de modo mais amplo, ut Capítulo
IX da Carta das -Nações Unidas, dC onde adVêln um autêntico Direito Internacional Económico ou Direito de
Desenvolvimento. A cooperação econômica e social prevista na Carta de São Francisco não visa, porêm;··à integração, de natureza essencialmente económica, mas com
um caráter teleológico (isto é, considei-8.(10--o- mundo
como um sistema de relações entre meios e fins) ineluta-
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velmente político, numa linha comunitária (e não societárfa), no plano regional. Mas, como observa Celso Láfer, o Direito Internacional de Cooperação tende a um
Direito de Integração (Lâfer,, "Comêrcio Internacional:
Fórmulas Jurídicas e Realidades Político-Económicas"),
Isto -ocOrre, acrescenta o Professor Adherbal Mattos,
quando o elemento cooperação atua em bases comunitárias regiollaís, nuqt plano sensivelmente económico,
que aspira a uma unidade política.
O comércio ~ternacional, sabem V. Ex•s, síntese_ das
importaçõeS e das exportações, tem três faixas_ fundamentais: Livre Comércio, União Aduaneira e Mercado
comum.
Na primeíra faixa há uma pauta comum para os produtos (bens e serviços) dos membros do-grupo. Na segunda, a pauta é comum não só entre os membros do
grupo, como também com os países com os quais eles comerciam. A terceira e última faixa, a do merc~do ccmuni, busca, além de tudo isso, uma união económica,
uma economia integrada~ tendente a uma unidade política,
É nessa terceira faixa que ocorrerá. fatalmente a integração, latino-americana cujo sucesso mais sensível, até
agota, na comunidade mundial foi alcançado na Europa
Ocidental, por meio da Comunidade Económica Européia (CEE) ou Mercado Comum Europeu (MCE). No
Hemisfério Ocidental, temos o Grupo Andino. Ainda nã
Europa Ocidental, a Comunidade Europêia do Carvão e
do Aço (CECA) e a Comunid8de Européia de Energia
Atôm1Cã (EURATOM). Na Europa Oriental, o Conselho de Assistência Económica Mútua (COMECOM). Na
Amêrica Latina, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), hoje, Associação LatinoAmericana de Integração (ALADI).
Observa o professor mineiro que, pelo próprio ilome,
o Pacto ~mazônico pretende ser um tratado de CoÕperação e não de Integração. Seu p~eâmbulo, no entanto,
alude à cooperação entr1:1 as nações latino-americanas
para avançar no caminho da integração de toda a América Latina. Tem-se, assim, a nítida impressão de que, emCora cogitando do primeiro aspecto (cooperação), Dão
abandonou o segundo (integração).
ZONA FRANCA, COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Obedecendo a todas as decisões do regime autoritário
que vigorou no Brasil'Sob a égide do Pacto dos atas institucionais, o Pacto Amazónico foi elaborado, dis.cutid_o,
y_óta4,o e assinado _sem a audiência do Congresso Nacional. Deixemos, todavia, a discussão do assunto para outra opOrtUnidade. para a próxima semana, para observarniOs o que se contêm na,. "Declaração de Belém",
síntese d8. primeira reunião dos Ministros -de Relações
Exteriores dos países signatárioS do Pacto, ocorrida na
capital paraense nos dias 23 e 24 de outubro de 1980, que
consiste no Pacto na prática. i\. "Declaração de Belêm"
colaboração
menciona a -ucoopei'ação internacional",
arfiatôfiica'', Q. "cooperação amazónica" e a "integração
latino-americana". A Declaração enfatiza que~ "cooperação amazónica" serâ o meio pelo qual os países signatáriOS-prOmOVerão ...o desenvolvimento económico e sociaf de seus territórios amazónicos naCionais, a fim de assegurar sua efetiva integração às respectivas economias".

ª· ..

"A Declaração de Belém" consta de 17 (dezessete artigos), que serão devidamente analisados ao longo deste
despretensioso pronunciamento, que objetiva, menos a
censurar comportamento desta ou daquela autoridade,
do que a chamar a atenção do Senado e da Nação para o
grave· risco de colapso que está correndo a Amazônia
Ocidental.
No início d_este discurSo, informei ao Senãdo as atitude~- dos Governos do Peru e da Colômbia, em canse·
qüência de uma _simples Resolução do Banco Central do
Bra_sU (Resolução n"' 851, de 29 de julho de 1983), quereza, em seu item n"' II:
~

~
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"Pelo Valor das vendas de câmbio fechadas no dia,
contratarão os Bancos com o Banco Central operações
destinadas à constituição de depósitos; remunerados ou
não, na forma que vier a ser estabelecida pelo Banco
Central, nas mesmas moedas estrangeiras das vendas
realizadas, a serem registrados em nome das instituições
depositantes."
A Circular n'i' 804, da mesma data, que regulamenta a
stipracitada Resolução do Banco Central, estabelece que
••o valor das vendas estrangeiras celebradas pelos Bancos
autorizados a operar em câmbio no País, a partir de I" de
agosto, qualquer que seja a natureza da operação, amparadas ou não em CertificadoS ou autorizações deste ór~
gão, deverá ser objeto de depósito em moeda estrangeira
neste Banco Central na data de sua liquidação.
"2. As operações de venda de câmbio subordinadas às
disposições desta circular serão formalizadas com plena
observância _deiS norma~ cambiais, inclusive no-querespeita à sua classificação.
Estabelece o Banco Central: ..3._ Na liquidação de tais
operações, será observado o seguinte:
a) não será efetuada remessa ao exterior;
Etc., etc., etc.,".
O item 1 I da Circular 804 estabelece 8 (oito) exceções.
E nas exceções não se incluí a Zona Frã.nca de Manaus. _
Não é necessário prosseguir para demosntrar que_ o
Banco Central simplesm.ente proibiu as importações,
através da Zona -Franca de Manaus, liquidando, assim,
com o principal sustentáculo da economia do Estado do
Amazonas e da Amazônia Ocidental.
Todo _o -parque industrial d~ Zona Franca de Manau~
só pode ser alim~ntado se forem consentidas as impor~
tações, porque o Decreto-lei n'i'288, de 1967, do Governo
CasteUo Brancq, cl~sifiç~ a ?ona .franca de Manaus
como ..Ãrea de livre cOmércio de importações e de ex~
portações". E não é possível, Srs. Senadores, que uma
mera_portaria do Banco Central do Brasil revogue um
decreto-lei do Presidente da República, aprovado pelo
Congresso Nacional. E em sendo assim, não_ podendo
importar, a Zona Franca de Manaus está incapacitada
de manter o seu parque industrial que era inexistente em
1967 e que hoje abrange mais de 300 ramificações ind':Js-triàis, inclusive corri indústria eletrônica, com o avanço
da cibernética, numa verdadeira reformulação de toda a
vida económica e- social do grande setentriãÕ brasileiro
que, por força dessa decisão do Banco Central vai cessar
imediatamente, dali sendo expulsos os investidores, os
empresârios para as Zonas Francas já reativadas pela
Colômbia e pelo Peru, ocasionando para o Estada do
Amazonas um colapso sem precedentes em sua história,
pior do que a perda da guerra da borracha, porque ao
termÕs perdido a guerra da borracha, e com o advento
da Segunda Guerra Mundial tivemos na Amazônia, não
apenas o apoio de países aliados para recuperarmos
aquele que era o principal sustentáculo da nossa economia, como também tivemos a oportunidade de receber
uma segunda leva de flagelados nordestinos que foram,
em realidade, aqueles que ocuparam e que povoaram a
Amazônia brasileira.
Com o atual col.a_pso da Zona Franca de Manaus decretado pelo Banco Central do Brasil, nem esta oportunidade teremos mais, pois além de não termos países interessados na sobre:Vivência das regiões estratégicas do
nosso Brasil, além de possuirmos credores que estão levando o País à bancarrota, os nordestinos não mais predsam dç se transferir para a Amazônia para ali morrerem, -como ali morreram ao longO e após a grande seca
de 1877 e no segundo Rush da economia da borracha, deSencadeado pelos braSileiros e norte-americanos após o
ano de 1942. NãO! Os nordestinos, hOje, ao invés de irem
morrer na Amazônia, têm, no seu próprio solo natal, assegurado, não a sua sepultura, mas o chão desertificadO
onde morrem, não como seres humanos, mas como animâliaS, como animais que o Gõverno há muito despre-
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zou e transformou em substratos desprezíveis de nossa
lã compareceu o então Ministro do Interior, que era um
grande_ Pátria. E assim, Srs. Senadores, permito-me
Gerieral cearense, não me recordo o nome,no mome"D.to
nas abusar da paciência de V. Ex•s por alguns minutos, a
foge a memória.
fim de transrriitfr ao Seitãdo as soluções que não partem
O SR. FÁBIO LUCENA - Recordo o nome de um
de mim, mas que partem das classes empresariais do meu
grande General cearense, o Sr. Castello Branco. Teria
Estado, partem da "inteligentzia" amazoriense,- parteln
sido ele?
dos sindicatos dos operários, partem daquela sociedade
angustiada e combalida por este ruidoso e artuinante
O Sr. Almir Pinto- Este foi o criador, mas o que estegolpe ali desfechado pelo Banco Central do Brasil, as sove_ p-resente e que deu ênfase muito grande à Zona Franluções que, como digo, ainda podem evitar que a Alnaca era o então Mirlistro do Interior, que era um general
zónia Ocidental, no caso, os Estados do Amazonas, do
cearense, mas, no momento._..
Acre e de Rondônia e _o Território de Roraima pOssam
experimentar novamente os últimos dias d6 -Pompêia,
O Sr. Luiz Cavalcante - Afonso de_ Albuquerque.
com o Vesúvio governamental lançado -sobre aquela região as suas I.ivaS -de -deStruição e fazeildo com que a
O Sr. Almir Pinto ~Afonso de albuquerque, exatamente, ele esteve presente.
Amazônia brasileira volte ao Status quo anterior que todos condenamos e qUe o próprio governo do Marechal
O SR. FÁ_BIÇ) LUCENA- Afonso Augusto de AlbuCastello Branco entendeu ser danoso à segurança nacioquerque Lima.
nal do País, não segurança concebida pela Escola Superior de Guerra, mas segUrança coricebida pelos reais ino Sr. Almir Pinto _ Ele esteve presente e assegurou
teresses que devem presidir ao desenvolvimento de nossa
que a cidade de Manaus teria a sua Zona Franca. E pesava sobre o governador de São Paulo não querer ele que
grande Nação.
se criasse a Zona Franca de Manaus. EstoU dando um
A Amazônia Ocidental, sem essas providências reclama das pela sociedade que aqui representa, voltará, não
certo -depoírii.ento, porque -eu fui ao Con-gressO", era o
Presídente da Coniissão Nacional; Organizador do COn:.
tenham dúvida, a se transformar numa i~ para noVos
institutos -internaci0ri3.is da Hiléia amai:ônica, voltará a
gresso. O então Governador de São Paulo esteve no
ser cobaia para a construção de grandes lagos para faciliCo-ngresso, em Manaus, e disse que, em absoluto, São
tar com que empresas multinacionaís se- aposSem: di nos:
Paulo jamais teria a pretensão de impedir que fosse criasas riquezas minerais. A Amazônia, em síntese, voltará
da a Zona Franca-de Manaus. Muito bem! Abreu Sodré,
aos tempos de0ret1ana_e de Pedro Teixeira, que teve qúe
que era o Governador do Estado de São PaulO-e OUtros
subir o grallde rio, Partindo de Cametá, no Estado do
prefeitos de grandes cidades estiveram presentes, inclusiPará, em canoas com' remos acionados pelos índios e, ao
ve o prefeito da Grande São Paulo, naquela época, o Brigadeiro Faria Lima. Na verdade, aconteceu que Castello
longo daquela viagem que durou, no seu percurso de ida
e volta, precisamente dOis anos. Ali, morreram de inaBrancO, o grande- PCesídente da Revofução, iniCiOu a
nição, morreram assasSinados, como continuam a _marZona Franca. Depois, voltei a Manaus, a primeira vez,
rer de inanição, de abandono e de genocídio a maiOr fequase 10 anos depois__; mais-.ou menos istO- e encontrei Manaus uma cidade inteirâmente diferente, uma meserva indígena do País, a que existe no Vale do Rio Negro, no meu Estado, que só ele, sozinho, o Rio Negro, - - -----rr-6pole. Percorri o seu comércio, visitei aqueles bairros
congrega 50% da população silvícola ainda s_obrevivente
nOVos de- Mallaus e, então, vi que cabia,_justamente,
em nosso País.
aquela expressão de que Manaus era e ê, atê hoje, a cida___ de esmeralda do Norte _do Bra_sil, que despontou daquela
O Sr. Almir Pinto - V. Ex• me permite uiri aparte?
floresta que lhe cedeu o terreno, para que ela se tornasse
um ponto de apoio e de desenvolvimento do Norte brasi~
O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, riohi"e
leiro. Por conseguinte, eu não entendo -a rãzão, já que o
Senador.
Presidente da República deu o motivo para que o Amazonas se desenvolvesse, por "que agora se queria tirar o
O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador Fábio Lucena,
verdadeiro sentido desse desenvolvimento. Eu estou in~
cheguei, acredito, ao meio do seu discurso, mas devo diteiramenie solidário com V. Ex•, apoiando o ponto de
zer que, se houve uma das coisas importantes que o Go~
vista de que se continue-com a Zona Franca de ManauS:
verno Castello Branco fez para o Norte, foi exatamente a
porque nada terá a perder o Brasil.
Zona Franca de Manaus. Antes, estive em Manaus, inclusive, quando da realização do_ VI Congresso Nacional
O SR. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço a generosa
dos Municípios. Cidade pequena, acanhada, sem aComointervenção de V. Ex• e esclareço as razões que levãram o
dações, e foi o maior soffimCilfo que tive, como PresiGoverno a fazer o que fez. A decisão do Banco Central,
dente da Comissão Nacionai Organizadora _daquele
centralizando em suas mãos todas as operações de câm~
Congresso. Todo mundo, na ânsia de conhecer a Ama. bio vem sendo apresentada pelo Governo como um inuzônia e de adentrar, porque, n·a realidade, quando _da
sitado esforço para escapar à -declaração de moratória
realização do CongresSo em Cui"itiba, foi escolhida a Cijunto aos nossos credores internaciomliS. Os afrasos de
dade de Belém para o Congresso, e eu eleito Presidente
pagamento, já na casa dos dois bilhões de dólares, e o
da Comissão N aciotiid Organizadora. Então, com a resBrasil sem divisas para adquirir petióleo, cujos estoques
ponsabilidade que eu sabia muito grande, entendia que
seriam suficientes apenas para um consumo de seis ou ·
um Congresso Nacional de Municípios, na Amazônia,
sete dias, levaram o Banco Central a hierarquizar remesnão poderia cingir-se ã.penas ·a Belém; teria que haver um
sas de dólares para o exterior, colocando, em primeiro
adentramento e o povo, os municipalistas brasileiros
lugar a conta do petróleo; em segundo lugar, as obri.queriam conhecer aquela riqueza que ê a Amazônia. E,
gações governamentais; e em terceiro, quarto e enêsimo
consegui, em uma reunião, iniciar o Congresso em Ma~'
lugares, as chamadas prioridades de importaçãO. Ocorre
naus e encerrá~lo em Belém. E Belém oferecia condições
que o importador da Zona Franca, agora de acordo com
melhores, naquela ocasião, de hospedagem, e Manaus- .
o Banco Central, para fechar uma operação de câmbio,
eu sàí de capital em capital, dizendo que tinha umas dez
tem que pagar à vista o valor da importação em dólares.
hospedagens boas, umas trinta regulares, e as outras não
Ora, se o Banco Central não tem dólares para pagar o
eram boas - seria um pioneirismo o con.B:resso lã em
petróleo à vista, para pagar os juros da dívida, já hã mais
Manaus. Fizemos o congresso, e, ali, no Congresso Nade dois bilhões de dólares em atraso, como é que o emclonai de Municípios na Amazônia, firmou-se ó ·ponto
presârio da Zona Franca de Manaus vai ter dólares para
de vista da criação da Zona Franca de Manaus, porque
pagar esse depósito à vista? A própria CACEX, Carteira
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de ComérciO Exterior, já-controlava a remessa d_e dólares
no que pertine às importa-ções, mas lhe faltava um mecanismo para semelhante controle na área da remessa de
lucros, no pagamento de royltles, no pagamento de serviços, etc. Então, o que faz o Banco Central? Suprime,
inclusive, o sistema de cartas de crédito para as importações da Zona Franca de Manaus, cancela os prazos de
pagamento de que dispunham os_ importadores por força
de resoluções anteriores do próprio Banco Central, e
subverte, Senador Almir Pinto, completamente, todo o
modelo de desenvolvimento que se vinha demonstrando
válido, apesar das distorções, mas que é o salva-vidas
que existe para- a economia amazonense.
Disse, e repito, que assim- como o Egito é uma dádiva
do Nilo, o Amazonas, hoje, é, indiscutivelmente, uma
dádiva da Zona Franca de Manaus.
Vou concluir. O que não se podia fazer e que foi feito,
foi renegar o caráter de área de livre comércio de importação e exportações que o decreto-lei conferiu à Zôna
Franca de Manaus. E mais, não se podiam revogar as
isenções fiscais porque elas foram fornecidas por prazo
certo, por trinta anOs-, de 28 de fevereiro de 1967 a 28 de
fever~iro de 1997.
E, conforme o art. 144, do Código Tributário Nacional, Sr. Presidente, isenção fiscal por prazo determinado
não pode ser revogada neffi mesmo por lei do Congresso
~acional, constitui direitb adquirido. Sr. Presidente,
conforme o art. 153, da Constituição Federal, a lei não
revoga, não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa
julgada e o direíto adquirido. Foi o que o Banco Central
fez com o Estado do Amazonas, uma mera portaria. A
Constituição diz que "a lei não prejudicará".
Pois bem, Srs. Senadores, no caso, não foi lei, foi uma
portaria do Presidente do Banco Central, que prejudicou
o direito adquirido consubstanciado em lei e na Constítuição Federal, e levou a Zona Franca, o Amazonas e a
Amazônia Ocidental inteira a essa situação de catástrofe
em que atualmente se encontra.
O Sr. Alberto SOva- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA..:...._ Ouço V. Ex', com muita
honra, nobre Senador_Afberto Silva.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Fábio Lucena,
o que V. Ex' traz, nesta tarde, ao plenário desta Casa, é
algo que, sinceramente, nenhum de nós estava preparado
para não só receber, mas para saber, que foi cometida tamanha violência contra os interesses do seu Estado. EU._
perguntaria, nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex• que
expõe a ciência do Direito com tanta precisão e diz com
tanta clareza que ninguém pode revogar uma lei, não
'cabe uma liminar para destruir ~a Portaria, que- vem
contrariar o que toda a Nação àprendeu a reconhecer no
ato ·do Marechal Castello Branco, de transformar Manaus numa Zona Franca? Eu, que conheço perfeitamente
Manaus, e que trabalhei !á como presidente da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos, vi o progresso e o desenvolvimento que aquela cidade teve depois da Zona.
Franca. Uma Violência desse tipo é algo inaceitável. No
campo do Direito, não caberia uma liminar contra tamanha violênciíl de uma portaria que não tem voto; algum?
O SR. FÁBIO LUCENA- Cabe, por exemplo, uma
ação popu~~r. Mas aí daquele que for propô-la!
o ProCurador da República, do alto da sua majestade,
da sua intocabilidade, da sua sapi~ncia e até da sua iropunibilidade judicante, porque j~ n'ã.O apc:nas opina, até
julga, já que compete a ele encaminhar ou não o teor da
ação ao Tribunal, da mesma forma com que lhe cabe., se
assim o entender, encaminhar ao Tríbunal a arguição
pela inconstitucionalidade de lei, se ele não quisCr, ele
não encaminha.
O Sr. Alberto Silva --Jã está julgando.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Jã prejulga. Não adianta,
nobre Senador, nem ação popular e llem -mandado de segurança, no caso, porque a Portaria do Banco Central
fere direito líquido e certo, previsto na ConStituiÇão Fe-

deral. Não adianta, porque neste País, simplesmente,
não tem ordem jurídica, não -tem Constituição.
E o Governo faz o que faz, faz o que não faz, não faz o
que faz, faz e desfaz e fica impune, eriquanto os-Cidadãos
ficam punidos, punida fica a socie-dade impossibilitada
de recorrer ao remédio legal e jurídico, que seria normal
num País, de estrutura constituciOnal organizada, isto é,
num país democrático que não é o caso que estamos vivendo.

O Sr, Pedro Simon -

Permite V. Ex'" um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- -Ouço, com muita honra,
V. Ex•, nobre Líder Pedro_ Síinon.
O Sr. Pedro Sfnton - diz muito bem, o Senador Alberto Silva, o Senado não estava preparado para ouvir o
pronunciamento de V. Ex• Elf: é por demais estarrecedor. Não se pode compreender, a não ser pelo sistema
anárquico que nós estamos vivendo, uma realidade
como essa que V. Ex• apresenta. Não se pode compreender como o Governo brinca com o futuro de toda uma
regíão diretamente ligada à Zona Franca de Manaus.
Não é. crível que o Sr. Presidente do Banco Central não
tome conhecimento de que uma medida como essa deveria passar Pélo Congresso Nacional e diz bem, muito
bem V. Ex•, e nem o Congresso Nacional teria condições
de alterar o que tange ao direito líquido e certO. O que V.
Ex• está pronunciado, nesta tarde, nesta Casa, é uma demonstração lamentável da realidade que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, o Governo perdeu o controle
dos acontecimentos. Na verdade, o Governo está vívendo naquele navio em alto mar, que está em vésperas de
naufragar, tapando buracos tão e exclusivamente tapando _um buraco aqui, esquecendo-se de que abre outro lá.
O Governo perdeu o controle, perdeu absoluialnente o
senso da realidade nacional; porque, nesta altura, as coisas fogem à sua responsabilidade. O governo não dá a
mínima atenção a esta Casa, que deveria debater, analisar, estudar e decidir uma matéria como esta. E diz V.
Ex•, com a maior razão, ao responder o aparte do ilustre
Senador Alberto Silva, Não adianta também recorrer-se
ao Supremo Tribunal Federal. Porque se esta Casa estâ
humilhada, espezinhada, tem que assistir o pronuncia~
menta de V. Ex•, onde uma portatia tem essa força, sem
nada fazer, -o Supremo Tribunal Federal. Qualquer ação
que lá entre, nós vivemos esse absurdo, o ProcuradorGeral da República, na verdade, fi.õi mais forÇa-do que
todo o Supremo. Tribunal Federal. Porque ele ê quem vai dizer o que o Supremo pode decidir, e o que o Supremo
não pode decidir. E ele, que é um agente do Presidente
da República, que tem cargo de confiança do Presidente
da República, ê que, preliminarmente:, dá a decisão e na
verdade, faz o julgamento. Parecewme que o pronunciaw
menta de V. Ext, pela seriedade, pela import~ncia, pelo
significado, não pode se resumir a este pronurÍciamento,
que tem a solidariedade total e absoluta da Bancada do
PMDB. Mas nós temos que buscar- não há dúvida nenhuma - uma ação, uma ação positiva, concreta e real
para evitar que a catástrofe que V. Ex' se refere termine
se concretizando. E essa ação parece-me, devemos tentar
achá~la; a fórmula não sei. Acho que, todavia, aqui no .
Senado da República, através deste Plenârio, quer conw
vocando o Ministro da área, para que venha depor pe.rante esta Casa ou perante as Comissões, quer designanw
do uma comissão especial para estudar a matêfia e definir a posição do Senado sobre a matéria, a mim parece
que, em cima do pronunciamento de V. Ex•, nós temos a

responsabHidade para n~o__sermos cc-responsáveis pelo
que -haVerá:de acontecer lá. Se alguma coisa hã a fazer;o
discurso de V. Ex~ abre um caminho, e atnivês de.sse ca~
minho nós temos que buscar alguma coisa; sabemos que
lei não adianta; sabemos que ir ao Suprenio também não
adianta; mas uma ação que busque o chamamento à res- ponsabilidade; Que traga a esta Casa os responsáveis
para debater e para apurar os fatos, parece-me que ê iiidispensável como conseqüência do importante, ilustrado
e profundo pronunciamento que V. Ex.• oferece a esta
Casa,- repreSentando, e jamais, talvez, alguém tenha representado tão bem os interesses do seu Estado e clamando pelo futuro da sua terra, como V. Ex• está fazen-dO, neste momento, na Tribuna do Senado da República.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a interferência
sempre reconhecidamente agradável, benfazeja e revesti~
da de tonalidaes bqndosas de V. Ex• no meu pronunciamento.
Mas, desejo fazer um apelo sincero à Bancada do Partido Democrático Sõcial. ..
_O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Fábio Lucena?
O SR. FÁBiO LUCENA- Permitirei em poucos segundos. Desejo dazer um apelo à Bancada do PDS, atravês dos Senadores Raimundo Parente, Eunice Michiles e
João Calmon, que é cidadão benemérito do Amazonas,
por lei da Assemblêia Legislativa do meu Estado, para
que o meu prOrlunciamento, os documentos e as portarias do Banco Cetral, que a ele estou anexando, fossem
ãnailS:ados generosãmente, diria até piedosamente, pela
Bancada do PDS, e que uma solução de emergência,
emergencial, porque as empresas estão fechando suas
portas; o Peru já está com sua Zona Fr~nca em pleno
- funcionamento, em conseqüência dos destroços da Zona
Franca de Manaus, desde do dia 16 de setembm~-~ Colômbia já reativou Porto Franco de Letícia. Uma cota de
12% da produção de petróleo do Peru foi transformada
em incentivos fiscais, para atrair -os-investidores e os
presários -da Zona Franca de Manaus para a Amazônia
:Peruana e para a Amazônia c_olombiana. Eu faço um
apelo à Bancada do Partido Democrático Soda!, maioria nesta Casa, para que encontre uma solução; porque é
um_Estado, são dois Estados, são três Estados e um Ter-·ritório que se encontram, Srs. Senadores, diante dessa
- O-dramática perspectiva, com a agravante de que não é a
Zõna Franca de Manaus que indica qual os valores dos
dÓlares da sua importação; essa üxaÇão é feita pelo Go. verno Federal, no início de todo exercício financeiro~
Em janeiro deste ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Governo Federal estipulou em quatrocentos milhões de
dólares a cota de importações da Zona Franca de Manaus isto é, existe um orç8mento de importaç-ão. Como,
então, que no meio da execução anual do orçamento da
importação, vem o Banco Central e rasga o orçamento
qmr o ptóprío Governo elaborou, proibindo as importaç_ões da Zoila Fr3.nca de Manaus? Como responder a.
essa pergunta, Senhores? Eu não quero crer, Srs. Sena_dores, que todo o bom senso tenha sido perdido. Quero
crer que o Senado fez-se dignar de me escutar, porque
falo em nome do meu estado.

em--

Apelo, imploro, exorto, clamo, suplico ao Senado que
encontre uma solução para esse problema, porque ele ê
grave, porque ele é dramático, ele é pungente, ele é doloroso, ele é lancinante.
~pelaria, pelo amor de Deus, ao Senado, à Bãncada
do Partido Democrát~co Soçial, para que estude esse
proOIC:ma, porque, se ele Dão for resolvido, dias
sombriOs, tenebrosos, imprevisíveiS, dramáticos, crueíS,
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inomináveis, indescritíveis acontecerão, como já estão
começando a tomar conta do meu Estado.
C9Jlcedo _o aparte, agora, ao nobre Senador Hélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha)- Eu pediria ao Srs. Senadores que não soliCitassem apartes ao orador, porque S. Ex• já está com o
tempo esgotado. O tempo já não ê mais do orador; o
tempo já é da _condisCendência da Mesa, e há outros oradores inscritoS.

O SR- FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, peço apenas permissão para conceder apartes aos Senadores
Hélio Gueiros e José Lins, e então concluirei o meu pronunciamento.
O Str. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)-- Que sejam
os apartes na forma regimental: curtos e corteses.
O Sr. Hélio Gueiros- Eminente Senador Fábio Lucena, na condição de companheiro de sofrimento da mesma região que ade V. Ex•, çu me solidarizo inteiramente
com o pronunciamento dramático, quase angustiante de
K, Ex~. em favor dos interesses do nosso vizinho Estado
do Amazonas. E quero me reportar, para aplaudir V.
Ex•, à menção inicial do seu discurso quanto à responsabilidade, pela circunstância -de o Brasil olhar para a
Amazônia. V. Ex• mostiou, eminente Senador Fábio Lucena, que ao contrário do que se procura espalhar de que
a Amazônia só foi enxergada de 1964 para cá, V. Ex•
mostrou que foi Um Deputado do Amazonas, o nobre
Deputado Leopoldo Peres, quem teve a iniciativa de incluir, na Constituição de 1946, o dispositivo, mandando
reservar 3% da arrecadação da União para utilização no
desenvolvimento da Amazônia.
O SR. FÁBIO LUCENA - Art. 199 da Carta de 46.
O Sr. Hélio GueiOOs- Art. 199, que, depois de 64, foi
eliminado da Constituição da República. Também fez
bem V. Ex' em relembr~ que a Z~na Franca de Manaus
foi idéia· do Deputado amazonense, aliás nascido no
Ceará, Pereira da Silva, e colocada em execução lO anos
depois. E V. Ex• fez bem em tentar comover este Senado
com a lembrança desses grandes vultos do Congresso
Nacional, pois foram eles os responsáveis por uma nova
política para a Amazônia. De modo que eu quero, inicialmente, congratular-me com V. Ex• sobre essa
lembrança do passado, que acho que deve servir de exortação_e incentivo ao Congresso de hoje. Até parquC, erni_n_ente Senador Fábio Lucena, não há nada a impedir que
o Congresso Nacional retome, por iniciativa sua, todaS
as sUas prerrogativas. A Constituição eitã aí. Apesar de
totalmente mutilada, nada nos impede que se faça uma
emenda àConstituíção, devolvendo todas as nossas prerro_gativas. Não_adianta nós estarmos aqui nos lamentando a toda hora, a toO,o instante, que nós não podemos fazer nada - nós não podemos fazer nada, porque não
queremos fazer nada. Esta é a verdade que precisa ser dita. Parece que existem forças estranhas, como no tempo
do exwPresidente Jânio Quadros, a nos impedir. Eu não
enxergo essas forças entranhas. Se os Senadores aqui do
PDS quisessem assinar essa emenda restabelecendo todas as nossas prerrogativas, nada nos impediria de tê-las
de volta, nem o Brasil ia se acabar por isso. Quero
solidarizar-me com V. Ex•, mas também quero dizer que
é de pi'axe Cio atual Governo dar uma rasteira na Amazônia. Fez a Zona Franca e está passando uma rasteira,
agora, enganando aqueles que acreditaram nas boas in-tenções do Governo, quando retiram as possibilidades
de importação. Quero dizer a V. Ex• que a mesma -coisa
aconteceu com o mel_l Estado do Pará: em 1971 o GovernO -Fedefál, 8.il-avés dos seus órgãos competentes, proibiu
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a exportação de madeiras em tora, com o objetivo de eS~
timular a implantação de_ um parque industrial madeireiro na região ainazônica, eSpecialmente nO meu .EStadõ
do Pará. Pois bem! Depois que os industriais do meu Estado acreditaram na boa intenção do Governo em realmente ter o desejo de implantar esse parque madeireiro,
e investiram milhões e milhões çie c;ruzeiros na imPlantação do mesmo no meu Estado, o que vê V. Ex•? Não

O SR. FÁBIO LUCENA- Só que esses beneficias
acabaram, Ex•

faz dois ou três meses; -o- GOverno resolveu liberar a ex-

O Sr. José Lins - Esto_u me referindo exatamente à
validade desses incentivos e lamentando que eles tenham
sido cortados. Mas, como não conheço o problema, quero dizer a V. Ext que o seu discurso ressoa também entre
nós e merece a atenção da Maioria. E eu, com prazer,
tentarei me interessar por essa questão para saber as causas e, quem sabe, ajudar de algu_rp.a maneira, solidário
que sou com a questão do desenvolvimento regional.

portação de madeiras em tora, e está liberada a exportação de madeiras em tora. Colegas nossos da Câmara
dos Deputados fizeram um esforço também dramático,
convocando o Sr. Carlos Viacava~ e tentando comovê-lo
pessoalmente do desacerto dessa facilida_Qe que ele estã
dando à exportação de madeira em tora, mas não conseguiram nada. O que ê íatá ê que aqueles industriais que
penosamente, sacrificadamente, implantaram o parque
industrial acreditando que a legislação brasileira era
realmente para proteger os interesses dos industriais paraenses, estão agora na iminência, de falência, porque foi
permitida a exportação de madeira em tora. Verifica V.
Ex• que, com a liberação da exportação da madeira em
tora, todo mundo ficol.l _igual: aqueles que investiram
não vão ter vantagem nenhuma com seu parque madeireiro, porque qualquer pessoa chega 1â agora, abate, não
precisa empregar um grande capiial e vaí ter a garantia
da exportação. Não· quero ·mais abusar da tolerância e
generosidade da Presidência para corii meu aparte, mas
faço questão de que V. EX• receba a minha solidariedade
e, cautelosamente, não quis interromper V. Ex• durante
o seu discurso, para esperar que ele chegasse ao fim. Daí
a razão de eu só agora, embora de maneira precipitada,
estar dando o meu apoio e a minha solidariedade inteira _
a V. Ex• e ao Estado do Amazo_n_a~.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a ~ntileza e a
generosidade de seu aparte, nobre Senador Hélio Gueiros e, por premência de tempo, não posso comentá-lo no
momento, o que farei em outra oportunidade. Mas, ressalto apenas que não foi à-toa que _o primeiro Governa~
dor da Província do Amazonas, tão logo separada do
Parâ, foi o paraense João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito pr~er.;_

O Sr. José Lins- Senador Fâbio Lucena, essa políti~
ca de desenvolvimento regional merece, sem dúvida, o
apoio de todos nós. Eu mesmo tenho assumido posições
de defesa às vezes intransigentes, dos incentivos ao de-senvolvimento do Nordeste, muito deles ligados também
à Região" Ai:nazônica c;~ ao Centro-Oeste. No caso 4a SUFRAMA, a-cho que ninguém pode desconhecer o papel
que a Zona Franca gozou na recuperação do p1ocess~
econômicõ-em Manaus, çom os beneficias desses incentivos.
O SR. FÁBIO LUCENA--:-- Al!â_s, qllefofani. P~! 1_1:1im
exaustivamente enumerados no meu pronunciamento, e
reconhecidos.

O Sr. José Uns- Sinto profundamente não ter ouvi-_
do o discurso _de V. Ex• que, certamente, é uma peça de
defesa da sua Região e da política do seu Estado~ Mas o
que quero dizer a V. Ex• é que esses incentivos da Zóna
Franca de Manaus tiveram uma profunda influência rio
desenvolvimento económico e social daquela Região. E_
iss_o _redundou, evidentemente, em benefícios para a
Amazônia, já que Manaus estã encravada no centt:o mesmo do Estado e o seu d_es~nyo_lvLmentQ_,__!LID_elboria das
suas c_ondições...
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O Sr. José Llns -~Certo.
O SR. FÁBIO LUCENA- 1:: pela restauração deles
que estou clamando.

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
fut, nobre Senador José Lins, e chego até a comover-me
com a afirmativa de que V. Ex• se dispõe pelo menos a
estudar o Problema, visando a encontrar uma solução
para o mesmo. Muito obrigado pela afirmativa e pela
promessa.

O Sr. Mário Mala- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA - Ouço, com a sua permissão, Sr. Presidente, encerrando estas minhas palavras, o
nobre Senador Mário Maia.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Fábio Lucena,
V. Ex• hã pouco afirmou em seu discurso, que falava em
nome do seu Estado, o Amazonas. Creio eU, e tenho certeza que a Casa toda acredita e se empenha em afirmar
que V. Ex~ não fala apenas pelo seu Estado, o Estado do
Amazonas, nem tampouco efu nome de toda a grande
Região Norte. V. Ex~. nesta tarde, estâ falando pelo Brasil, estâ sendo a tradução emocionante da alma do Senado da República, na ansiedade que têm todos os Senado. res p~la recuperação_ económica de nossa Pátria. Nobre
Senador Fábio Lucena, V. Ex•, nesta tarde, não faz um
discurso apenas, nem tampouco uma conferência. V. Ex•
faz um dos mais belos, um dos mais sérios, um dos mais
dramãtíc-oS depoimentos que tenho ouvido nas CasaS do
Congresso Nacional, desde quando fui Deputado Federal na Casa baixa do País, e entre os poucos meses que
-represento modestamente o Estado do Acre nesta Casa.
V. Ex• traz uma descrição dramática da tragédia que está
querendo se abater sobre a Amazônia; para colocâ-la entre todas aquelas outras tragédias de que tem sidQ palco
a natureZa-verde daquela planície imensa, que V. Ex•
traz no seu depoimento, com as palavras cadentes nascidas da sua inteligência, a descrição de uma verdade insofismável. E não é a p-rimeirit vez que a Amazônia Pãssa
ou é ameaçada de s_ofrer tragédias como a que está prevendo V. Ex• Não quero ser longo no meu aparte como
chamou a atenção a Mesa, por não poder ser longo mesmo, e quero dizer, entretanto, nobre Senador Fábio Lucena, que nós da Amazônia, nós do Estado" do Acre, estamos soli_dários com V. Ex•, filhos de seringueiros que
somos, daqueles bravos cearenses que, como o Pai de V.
Ex•, tangidos pelas intempérieas das secas do N ardeste,
subiram aqueles rios caudalosos_ e dormentes da Amazônia e adentrando-se por suas margens, foram parar nos
.altos de suas nascentes, críando e explorando a requiza
que foi a segunda da pauta de nossas exportações, no albor deste Século, a exportação da borracha e que, tragicamente, terminaram aqueles pioneirOs mortos pela ma~
lâria, pela falta de assistênchi económica e dos interesses
do Poder Central. Falta_de interesse esse que perdura peJos lustros e que agora ameaça, mais uma vez, a derrocada da Amazônia. Parece que e.ssas tragédias incidem, espasmodicamente, sobre a Amazônia, de tempos em tem~

pos e, parec_e que os nossos governantes só a procuram
quando estão em grandes dificuldades, tendo na Amazônia um refUgiei, ·um despejo das suas incompetências.
MuitO Obrigado a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço, nobre Sena·
dor Mário Maia, as palavras de solidariedade do_ seu
aparte, e agradeço a sua tolerância, Sr. Presidente; Srs.
Senadores, não _foi à-toa que, ao longo de cerca de cinco
mil comícios, durante a campanha eleitoral que durou
quase dois anos e que me trouxe ao Senacto, eu sempre
dizia estas palavras: pobre Amazonas, tão perto de
Deus, e tão longe do Governo. Era o que tinha a dizer.
(Muito bem! Palmas!}

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador João Lobo.

O Sll.. JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O Sr. Senador Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de
informações. Nos teimas do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento será examinado pela
Presidência.

o- SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária a realizar-se às 18 horas e 40 minutos anteriormente convocada, a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 137, de
1983 (n' 236/83, mi origem), de 28 de julho do corrente
ano, pela qual o Senhor PresideJ.Ite da República submete à deliberação 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 Popular do Benin.

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 138, de
1983 (n9 237/83, na origem), de 28 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do__Senhor Octâvio
José de Almeida Goulart, Ministro de segunda classe, da
carreira de Diplomata, para exercer a funçãO de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativa da Guia-

na.
3
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 154, de 1983
(n9 276/83, na origem), de lldejulho do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Mârio Lou~
reiro Dias Costa, Ministro de primeira classe, da carreira
de Diplomata, para ex~rcer a função de Embaixador do
Brasil junto à RepúOlica de El Salvador.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a s_essão. ·

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos)
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Ata da 136• Sessão,
em 25 de agosto de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Lenoir Vargas.
ÀS 18 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
-Mário Maia - Eunice Michiles - Fábio Lucena Raimundo Parente - Claudionor Roriz _- ,AJoysio
Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre Cosla- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo ~ Almir Pinto José Lins- -Virgílio Távora - Marcondes GadelhaAderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Eomanto Júnior-- Luiz Viana- João Calmon
-José Ignácio- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso - Severo -orunes :- Henrique Santillo - Mauro Borges - Gastão MUller - Roberto
Campos -José Fragelli -Saldanha Derzi - Affonso
Camargo- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Carlos
Chiarelli - Pedro Simon.- Octávio Cardoso.
O SR, PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores.
Havendo núm!ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
PARECER
PARECER N• 752, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" n9 10, de 1983 (Oficio n9 36--P/MC, de
30-3--83, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal c6pias das notas taquigráflcas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.841-0, do Estado de São
Paulo, o qual declarou a Inconstitucionalidade do art.
3 9 da Lei n9 1.390, de 30 de agosto de 1977, do Municfpio de ltararé, naquele -Estado.
Relator: Senador Passos Pôrto
O Senhor Presidente dO SuPr-e-mo Tribunal Federal,
para os fms previstos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal as cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Calenda Corte,
nos autos do Recurso Extraordinário n9 -95.841-0, do J~S
tado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei n9 1.390, de 30 de agosto de 1977,
do Município de Itararé, Estado de São Paulo.
Verificando as mencionadas notas taquigráficas, constatamos tratar-se, originariamente, de maridato -de seguM
rança com o flm de obstar a cobrança da taxa de conserva-ção de estradas de rodagem, calculada com base na
área da propriedade, pelo Código Tributário do Município de Itararé.
A sentenÇa acolheu a segurança, proclamando a inconstitucionalidade do art. 3"' da mencionada lei municipal.
A Primeira Câmara Cível, dando proviniento aos ape,los, cassou a segurança, ensejando a interposição· de re-

curso extraordinário, com fundamento nas letra~. "a",
"b" ~ ...d'' do permissivo constitucional.
Na instrução do apelo extremo, os recorrentes alegaram a ilegitimidade da cobrança da taxa, ao violar dispaM
sitivos de ordem Constitucional e do Código Tributário
Nacional, que inadimitem expressamente a Imposição de
tãX:ã que tenha como fato gerar o mesmo que serviu para
a incidência dos impostos.
A douta Procuradoria-Geral da República, invocando
numerosOs precedentes da Suprema Corte, opinou pelo
conhecimento e provimento do apelo excepcional.
Em Sessão Plenária de 9 de dezembro de 1982, O Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do eminente Ministro-Relator Cordeiro Guerra, por unanimidade,
c~mheceu do recursq e lhe deu provimento para declarar
!l incons~itu,cionalidade do art. _39 d~ Lei n9 1.390,_ de 30
de agosto do Municfpio de Itàraré, Estado d~ São Paulo.
O acórdão foi publicado no Dhirio da Justiça de 18 de
fevereiro de 1983, com a seguinte ementa:
·~-

Taxa de conservação de estradas.
llegitimidag:e da cobrança q!Je _t.egl por b?,se a
distribuição do custo do serviço em proporção ao
número de hectares das propriedades por infrigência do art. 77, Parãgrafo único, do Código Tribu- tário Nacional, e da competência tributária da
União Federal, art. 18, § 29, da Emenda ConstituciOnal n9 1.
Jnc_onstitucionalidade do art. 39 da Lei n"' 1.390,
de 30-8-77, da Prefeitura Municipal de Itararé.''

À vista do exposto, observadas as exigências Constítucionais e reginleniais (Jue Iiorteiam o assUnto em causa,
formulamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 97, DE 1983
Suspende a execução do "art. 39 da -Lei n9 1.390, de
-3{J de- agosto de 1977, do Município de Itararé, Estado de Sio Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 9 de dezembro
de 1982, noS autos do Recurso Extraordinário n"' 95.8410, dO Estado de São Paulo, a execução do cirtigo 39 da
Lei n9 1.390, de 30 de agosto de 1977, do Município de
Itararé, daquele Estado.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983.- Murflo
Badar6, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Ignáclo - Octâvlo Cardoso - Hélio Gueiros - Aderbal
Jurema - Guilherme Palmeira - Alfredo Campos - José Fragelll.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) diente lido vai à publicação.
Passa-se à

O Expe-

ORDEM DO DIA
Item 1:

em

DiscuSS"ão,
tum-O iíiiico, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sObre a Mensagem n9
137, de: f983 (Õ9 ZY6/83,"nã origém), de 28 de junho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Fernando Abbott Gaivão, Embaixador
do ~rasiljunto à República Federal da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixadoi do BiaSil junto à República Popular do Benin.
o

Item 2:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores -sobre a Mensagem n9
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138, de 1983 (n9 237 /8'/J, na origem), de 28 de junho
do corrente ano, pela qual o Se~hor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Octãvio José ~e Almeida Goulart, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana.
Item 3:
DiscUssão, Cm turno único, do parecer da Comissão d_e Re:l~ç~~s ~teriores sobre a Mensagem n'
154, de 1983~(n• 276(83, na origem), de 13 de julho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Mãrio LOureiro Dias Costa, Ministro de
Primeira Classe,_ da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de El Salvador.
A~ matérias cánStantes da pauta da presente sessãO,
termos _da alíti~a h _do B.rt. 402 do RC:gimento Interno,

~os

deverão ser aPiectai:las em sessão secreta.
Solicito aos Srs. fUncionários as providências neces-sárias, a fim· de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às18 horase42 minutos
e volta a ser púbUca às 18 horas e 50_minutos)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -RJ. Pronuncia
o _seguinte_discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- :Recentemente a UNAFISCO, entidade que -congrega
os fiscais de tributos federais, pela sua regional de Silo
Paulo, encaminhou memorial às autoridades constituídas e ao Congresso Nacional, em que exa~ina as reivin:..
dicaçõe.s da classe, diante da difícil conjuntura nacional,
com enor_mes dividas interna e externa, moeda aviltada,
inflação sem controle, índice assustador de desemprego e
graves tensões sociais, ...geradas por chocantes desníveis
entre as classes, cada vez mais acentuados, a ponto de estar a maioria do povo brasileiro vivendo a fase mais critica da sua história".
Nesse contexto, os funcionários federais, admitidos
através de concurso público, com exigênCia de curso superior e exercendo atribuições especializadas, se julgam
no dever d~. "defifür- atitude perante os dirigentes do
País, a quem se subordina, e perante o próprio povo, de
que são parte íntegrante igualmente sofredora".
Julgando-se capacitados a contribuir com o GOverno,
para a solução do difícil problema financeiro que o País
atravessa, sugerem que o aparelho fiscal seja reativado
em todo _o_ País, saindo da quase inércia em que se encontra, resultante, também, do progressiVo esvaziamento
das funções dos fiscais, cOmo o decréscimo acentuado de
sua remuneração.
Isso estimula a son_e_gaçã_o e_ os ilícitos fiscais, ProvaM
cando a edição de leis iníquas, cujo Decreto-lei n9 2.040,
que premia os sonegadores e desestimula os contribuintes honestos.
Hoje o nível salarial dos fiscais federais é inferior ao
dos estad~:~_'ª'is e municipais e, como conseqflência,., "a Secretaria da Receita Federal perde, anualmente, bom número de fiscais, coino ocorreu recentemente no Estado
de São Paulo, sem falar no desinteresse que inibe o aperfeiçoamento e induz à menor dedicação".
Em seguida, ressalta o documento:
..Am,bç~ os f~nôm_e_gos são fr~to da falta de segurança de que é vífiiil8. -a nossa Cafe&oria funcional,
pois acarreta atuação do FisCal de Tributos Federais á.cabará par ferir- íóteresses: E interesses poderosos, diante dos QUais -est.ãmos Indefesos•. já que
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não existe dispositivo legal específico que nos prote·
ja. Não temos estatuto próprio,·que nos dê as garan-

tias míníillaS -de que necessitamos e ofereca um plano de carreira adequado às nossas funções."
Depois de referir-se à desativação em que se encontra
a fiscalização tributária no País, com programas de diminuta significa-ção, escasSas as verbas para sua promoção
e agilização, fazeni -um ape10 às autoridades para que di-

namizem a ação fiscal e tornem mais compensadora a
atuação dos agentes do fisco federal.
Apoiando esse documento, esperamos que o Governo
se compenetre da sua importância.

Era o que tínhamos a dizer, Sr, Presidente. (Muito
bem!)
O _SR. PRESIDENTE (Leno.ir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lou_rival Baptista.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) ~_Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
A situação e as perspectivas do livro didático no B_rasil_
- tanto no tocante aos problemas técnicos e financeiros
de sua editoração, como, principalmenfe, riOs- aspectOs
vinculados aos custo's finais dos volumes publicados,
quando são distribufdos ao consumo, têm merecido as
atenções dos representantes do povo nas duas Casas do
Coligresso Nacional.
No que me diz respeito, já abordei o assunto do ponto
de vista do interesse dos segmentos mais carentes e vul~
neráveis da população,· isto é, as imensas dificuldades
que afligein as fam-uias pObres, cujos filhos, porventura
matriculados nas escolas de 1~ e 2~ graus da rede oficial
do ensino, não têm as mínimas condições financeiras
para aquisição dos livros e dos mat~riais_escolares_consi
derados imprescindíveis.
A extrema variedade e os excessivos preÇos cobrados
pelas livrarias e estabelecimentos comerciais disseminados no território nacional, inviabilizaram e esvaiiciram a
capacidade aquisitiva daquelas famí1ias, que não podem
sacrificar a própria sUbsistênCia a fim de economizar o
dinheiro suficiente para coinp!ar livros, cadernos, lápis,
borrachas, réguas, em síntese, o material imprescin-dível
as exigências de um ensino, pelo menos, razoável.
Atendendo aos apelos do, Congresso Nacional e às
veementes reivindicações das famílias pobres, a Ministra
Esther de Figueiredo Ferraz instituiu o Grupo de Trabalho do Livro Didático, do MiriíStério da Educação e Cultura que, finalmente, elaborou o relatório conClusivo dos
seus trabalhos.
A Professora Aua____Be_rn_ar®s, eficiente Secretária de
Ensino de 1~ e 2'~ Graus, do MEC, coordenou as pesquisas e trabalhos do aludido Grupo, e informou à impren:.
saque a Ministra Esther de Figui:iredo Ferraz já submeteu aos Secretários de Educação dos Estados e ao Conselho Federal de Educação cópias do relatório que lhe foi
entregue no dia 13 de agosto passado, contendo as conclusões e recomendações elaboradas sobre o assunto.
No conjunto das providências básicas sugeiidas pelo
Grupo de Trabalho, destaca~se, pela sua evidente importância~ ã reComendação no sentido de que os livros didático sejam- &rãlii"itaffiC:nte âõãâõSedistri_buídos nas duas
primeiras Séries dà PrimeirO GI'ã.u, nãS escolas públicas e
que o Ministério da Educação e Cultura financie a instalação d~ ...bancos de livros" e bibliotecas escolares.
Os especialistas- recomei.Ldarám que o Programa do Livro Didático do MEC (PLIDEF), que distribuiu 12 milhões de livros, em I982, até a quarta série do primeiro
grau, beneficiando quatro milhões de alunos, - a um
custo estimado em cerca de CrS 2 bilhões, seja ampliado
até a oitava série, mas tendo o seu acervo selecionado pelos professores que integrarão os bancos e as bibliotecasescola.
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Provavelmente, o Programa do Livro Didático do
MEC (PLIDEF),já, no próximo ano, deixará de acolher
liVros descartáVeis, a partir da terceira série do primeiro
grau. As duas primeiras séries receberão livros de alfabetização, leitura e matemática, acrescidos, sempre que
possível, de literatura infantil.
Como sé verifica, a Ministra Esther de Figuei:fedo Ferraz acionou o processo decisório que, a curto prazo, promoverá, no âmbito do livro didático e do material esco~
lar, o atendimento das necessidades básicas de dezenas
de milhares de estudantes carentes, atualmente impossibilitados de adquiri-los, em face da extrema precariedade
fin-anceira das respectivas famílias.
Digna de encômíos, a iniciativa da Ministra Esther de
Figueiredo Ferraz avulta como uma das mais acertadas
de sua fecunda gestão, como se verifica pela ressonância
obtida e generalizadas aplausos.
-Era o que vinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra aQ_nobre Senador Henrique Santillo.
Q SR- HENR!QUESANT!LW (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

CARACTER!STICAS E_ PERSPECTIVAS
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
As miCro e pequenas empresas são caracterizadas por
um universo numeroso e extremamente variado. Esta diversificaÇão faz com que sua análise deva considerar as
particularidades dos conjuntos empresariais distribuídos
pelos diferentes setores da economia.
Assim, o ramo do comércio tem características bastan~
te distintas de uma indústria de roupas ou de uma consultaria Ji~ sistemas. Entretanto, tÕdas tem uma característica comum que as aproxima, tratam-se de empresasde pequeno porte, o que implica em usufruir de vantagens e padecer de dificuldades semelhantes.
As empresas de pequeno porte tendem a ser vistas
como a grande empresa que ainda não cresceu. Na reali~
dade isto. pode ser verdadeiro eventualmente, mas ocorre
que a própria lógica da economia de mercado cria espaço e às vezes necessita do surgimento e da multiplicação da pequena produção, seja para responder à demanda da população não atendida pela grandes empresas, seja para complementar a atuação dos próprios monopólios.
Quando se trata de país em processo de expansão económica num modelo como o nosso, é inte_ressante observa~ a_ convivência paralela da grande ind-ústria com a pe-Quena produção em base capitalista ou familiar.
Em alguns ramos é- nitida a divisão do mercado consumidor, sendo a faixa da população mais pobre, aquela
que está relativamente marginalizada do circuito regular
do comércio, a clientela básica atendida pelas micro e pe~
quenas empresas.
Um outro aspecto que chama a atenção é que dentro
do conjunto da pequena produção há aquelas que acompanham o nível geral dos negócios, crescendo na crise ou
em conformidade com o mercado. Mas, também, há
aquele~ setores que se exp_andC:m com a crise, que afeta
mais ~pecificamente aos graOdes emPresários.
No que se refere aos pontos comuns, cabe sublinhar
que -as micro e pequenas empresas, em sua maioria,
atuam no regime de grande concorrência. Isto as impede
de exercer o controle arbitrário dos monopólios sobre o
mercado, impondo preços, cotas, natureza do produto,
etc. Deste ponto de vista o jogo praticado por estas em~
presas é mais democrático.
Outro traço comum é que, pelas próprias características e dimensão dos negócios, o pequeno estabelecimento
não pode assumir determi~ados gastos que as médias e
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grandes empresas absorvem no seu custo_ operacional. O
ónus com despesas-de publicidade, exposições, feiras e
inovações tecnológicas no campo gerencial ou produtivo
é inviável nesta escala, sobretudo pela pouca união que
ainda existe entre as empresas. Este fato tem contribufdo
para limitar o mercado e dificultar a afir{riação das empresas goianas.
Relativamente ao aspecto social a micro e pequenas
empresas são de fundamental importância na geração de
empregos. Além disSo,-tenl um ·papel destacado na ativaçào do mercado interno, estimulando os segmentos da
produção e do comércio onde prepondera o capital nacional
Em Goiás, as micro e pequenas empresas alcançam a
marca de 25 mil estabelecimentos, mais de 50% do total,
e contribuem cOm cerca de 13% da arrecadação de ICM
no Estado. As perspectivas de crescimento, não obstante
a descapitaliza~ão, são promissoras, considerando-se
todo o conjunto. A sua flexibilidade, e o estágio da economia goiana, favorecem a sobrevivência nesta crise profunda.
Com efeito, a atuação do Estado no sentido de foment.ar a pequena produção, assumindo custos indiretamente, aliviando a carga tributária, desburocratizando e proPorcionarido crédito em condições especiais não consti-fUi Ufiiã. despesa infrutífera. Pelo contrário, é um investimento com ã.lto retorno para a economia c-omo um todo,
e socialmente justo.
O SUFOCO PASSO A PASSO
Com o objetivo de fornecer subsídios e fortalecer a
luta pelo crescimento das micro e pequenas empresas,
apresentamos a seguir, em quatro blocos distintos, as
principais dificuldades e reivindicações dos pequenos
empresãiios em- Goiãs, que não diferem das solicitações
de todo o Brasil.
Na primeira etapa colocamos as dificuldades financeiras e burocráticas que ocOrrem já no registro da empresa, a seguir reportamos as dificuldades que passam os
empresários com a pressão tributária, mostrando inclusive algumas incoerências do sistema arrecadador, e ainda
trazemos à discussão a comPlicada metodologia de recolhimento das obrigações sociais. Por último, nesta seção,
temos o relato da luta das associações de pequenos empresári~s, com suas queixas e sugestões,
O REGISTRO COME O CAPITAL
''Nosso desespero já começa no ato do registro da emprega, que nos toma tempo e dinheiro, duas preciosidades para que o negócio dê certo", O desabafo é de Maria
CEiiã-Leão, empresária de pequeno porte que atua em
Goiãnia, no setor de. calçados.
A crítica da empresária não é sem razão. Só mesmo a
literatura de ficção tem condições de criar um sistema
tão complicado para se abrir uma firma. No mfnimo o
candidato a empresário tem de percorrer quilômetros de
ruas batendo na porta de cinco ou seis Ú:partições públicas, que nunca funciona de forma integrada, o que poderia facilitãr a vi<Ja da população.
O primeiro passo é a vistoria do contrato social, na
Junta ComerCial, que pode sofrer reparos e alterações,
necessitando de ser novamente batido, na íntegra e em
atê cinco yias. A partir do registro na junta começa a maratona de taxas e licenças de funcionamento, existentes a '
níVel municipal e estadual que exigem provas até mesmo
do endereço, como ·se a palavra ou a declaração do empresário nada valessem.
Esta corrida de obstáculos chega a i:Jurar, como o
exemplo rro quadro, mais de um mês, atrasando as atividi:ldes Comerciais e provoCando sérias corrosões no capital inicial da empresa, principalmente quando os candidatos são micro empresários. Estes custos chegam a ser
de 100 mil cruzeiros ou mais, o que, mesmo nos dias de
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hoje~ com uma inflação de ordem de 180% ao ano, mui~o
representa para o pequeno investidor.

UM EXEMPLO VIVO
Este problema da descapitalização pode também ser
observado no drama do marceneiro Rivaldo dos Santos.
Para registrar sua firma o contador pediu 50 mil cruzeiros, fora as taxas legais (veja quadro), e uma outra extra, ·

clareceu que o próprio Governo vem estimulando às empresas que tem produção ilegal - que não era o_ caso, a
que registrem seus estabelecimentos. "e casos como o
meu são apenas um estímulo à clandeStinidade. Se houvesse má fé eu não teria conduzido, em s,ã consciência,
um fiscal ao estabelecimento, muito-até pelo contráTio".

A PRESSÃO TRIBUTÁRIA

do IBDF, de Cr$ 17 mil,, "Tudo isto vai dar uns cento e
cinqüenta mil cruzeiros, que é quase tudo que tenho, se
pago esse dinheiro não posso comprar madeiras para
trabalhar", desabafa Rivaldo. Seu problema vai ainda
mais longe, pois seu galpão de trabalho estâ sem cobertura e, caso não providencie um teto até meados de setembro, a chuva vai danificar seriaritente seu equipamento e o pequeno estoque de madeiras.

..0 fim da burocracia tributária". Esta é uma reivindicação unânime dos pequenos e micr6empresários de
todo o Brasil. As obrigações fiscais, ã.lém do peso financeiro que representam, provocam também irritação entre
os -contribuintes pela onerosa contabilização eXigida,
tendo em vista a diversidade de impostos e outos deveres.
Unia i-eve~dCdO!a- de artigos industriais para fábricas
de calçados., em Goiânia, paga três tributos diietos,
Outro dado que precisa ser-queSfi(úlido a fundO, nesta
NCM, IPI e iSS, obri8:ando a contabilização distinta: Is~
questão, é a exigêilcia -do contrato de locação jâ registrato, sem contar que t'ambém há diferenciação de blocos de
do, em vigência, portailto, para qu-e sé cumpram os renotas fiscais, tanto em função do impósto como do destiquisitos de taxas e licenças-de funcioóainento. O aluguel
_ilo -(fã mercadQt:_ia. Para -se contabilizar todas estas opedo imóvel reverte em prejuízo certo; poíS nãO há-aUVidarações são necessários nada menos que lllivros registrade útíl no período de registrO. Uma nova fórmula deve
di:l"S apetiáS para este· fim, sem contar os de pessoal.
ser estudada para que o prejuízo iniCial não seja parte inOutro exemplo desta complexa situação é O dó reJo:
tegrante da vida nascente de uma ·empresa.
.
joeíro Evandro Rodrigues, de Alexânia. Seu pequeno esEm síntese, caso o registro da empreSa fosse simPlifitabelecimento está obrigado a recolher ICM, pelas vencado e agilizado, os prejul.Zos inC:óCiánadõs--desaparedas efetuadas, e ISS, pelos consertos realizados. E, caso
ciam, proporcionando uma folga em termos de tempo e
.seu
_faturamento exceda a uma determ"inã:da- previSão,
dinheiro.
utilizada para arrecadação de ICM por estimativa (CrS:
7.040,00 a-o mês no seu caso), tem ainda de complemenCÁLCULO ESTIMADo- DO C!JSTO MfNIMÓ
tar ·o recolhimento.
PARA ABERTURA
proporção
Esta complexidade, contraditória Com
DE UMA EMPRESA EM GOIÁS
dos negócios envolvidos, obriga o Sr._Evandro a pagar
Período base: julho/83
ãillda um contador para que supervisione seus apontaem cruzeiros
mentos, "coisa muito_ complicada", segundo ele. Não
-fossem essas taxas e serviços, elidisse que poderia ter um
25.700.00_ Registro na Junta Comercial
- einpregàdo regular em seu estabelecimento.
Imposto Sindical
10.000,00
O ICM incide em 16% sobre o valor das vendas e o
2500,00
Taxa IPLAN
ISS, para empresas prestacionais, é calculada em 5%
~1.700,00
Taxa de Localização
s-ob!e Q faturameiltb, exigirido OperaÇões distintas- para
1.400,00
Declaração de número oficial
recolhimento e cálculo.
2.100,00
Requerimento de Inspeção
1.700,00
Taxa de Licença de Funcionamento
É JUSTO ARRECADAR IMPOSTO ANTECIPADA5.000,00 .
Livros Fiscais
MENTE?
Carimbo CGC
1200,00
Livro de lnspeção do Trabalho
700,00
_O aperto financeiro, aflição de todos nos dias de crise,
700,00
Livro de Registro de Empregado
atinge em cheio as empresas, sejam de que porte for. As
1ot1;oo·
Certidões Negativas (poi- SóciO)
maiores, envolvidas em operações de desconto de dupli600,00
Cópias xerográficas
~ado C?- grandes empréstimos, sofrem pela elevação dos
4(1.000,00
Honorârios do Contador (míriirilo)
Nrqs_, hoje num patamar insuportável no Brasil, e as me-

a

total

94.000,00

O PECADO DA EMPRESÁRIA: REGISTRAR A
FÁBRICA
A empresâria Maria Célia Leão Neto adquiriU, recentemente, uma pequena fabrica de calçados, a lncalbrãs
Artefatos de Couro LTDA, um Goiâniã, e~ ao Providinciar o registro da papelada viu-se num embrulho dos
maiores.
Depois de todos os passos de praxe, idas e vindas na
Junta Comercial, obtenção de número oficial, licença e
mais licenças e todos os alvarás necess!rios, numa luta
burocrática de 45 dias, a empresária, que esfavii acOmPanhando todos os passos do processo para agilizá-lo, resolveu conduzir pessoalmente um fiscal para promover a
última vistoria do local e, para espanto geral, foi autuada
em uma multa de mais de Cr$ 250.000,00, por ter mercadoria estocada.
De nada adiantaram as explicações de que ela havia
comprado uma fabrica que já estava implailtada, com
funcionários, eqUipamentos e tudo o mais. O protesto de
Maria Célia foi acompanhado de sua indignação. Ela es-

·pores, nem toda$ sujeitas a eSte tipo de operação, mas
-obrigadas a manter suas obrigações e compránl"issos erii
dia.
Antônio Santana, presidente da Associação Goiana de
Pequenas Empresas, denuncia que a cobrança do ICM
por antecipação-está agravando a Situação das pequenas
empresas. Ele esclarece a sua posição colocando que nestes tempOs de crise, as vendas têm o prazo de pagamento
dilatado em função _do aperto geral. "Então, vendemos
co_tn 30, 60 ou até 90 -dias, recebemos com _atraso sobre o
vencimento. e recolhemos tudo como se fosse à vista. Isto
não é imposto, é confisco",
-O FIM DO !CM POR ESTIMATIVA
O cálcUlo para arfeCadação de ICM por estimativa,
bas~ad..9---nll- previsão de gastos e ganhos e arbitrado para
todo o ano, não angariou simpatias durante sua existência. As críticas chegam de todos os lados. Políticos e empresários_ pedem por seu fim.
Na prática, cada com"erciante recebe_ um carnê com
d_aze ou seis prestações de igual valor, que devem ser pagas mensalmente. O "furo" deste sistema está na impropriedade do cãlculo e na pouca rentabilidade que esta a~-
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recadação proporciona ao Estado, consubstanciando-se
basicamente numa prática- inuito mais autoritária que

lri_bulãria.

-

-

Como Já foi dito antes, o percentual com q!Je estas pequenas emPresas coiitribucrn pal-á o boio tributário variandO
a Por ceilto deste total, nao justifica a Sua
cobrança pelos mais diversos argumentos, que vão desde
o grande beneficio -soclal que- gerariam, até à simplificação da burocracia oficial, reduzindo o custo operacional çl" máquina fazendária.
Em junho d6ste ano Tempo de Luta, publicou o seguinte cálculo que mostra ainda um novo ângulo desta
luta, o do prejuízo direto já nos salários dos fiscais:

de r 2

PEQUENO COMERCIANTE NÃO DEVE PAGAR
IMPOSTOS,
MAS SIM GERAR EMPREGOS E AUMENTAR O
NEGÓCIO

A fiscãlização das microemprCsas dá- Prejuízo ao
-erário público. Uma análise mostra que o total arrecadado, no somatório das empresas fiscalizadas num mês,
não cobre o salârío do fiscal encarregado de vistoriá-las.
Além disso, perde também o microempresârio, que gasta
tempo e trabalho com a burocracia de arrecadação e
·
contadoria que exigem noSsas velhas leis.
No bolo tributário nacional, as grandes empresas partiCipam com 84% das recduis, as- mêdias com 14% e as
micro com apenas 2% do total arrecadado. Mas, em número, elas representam 30% do total de estabelecimentos,
Todos Perdem
O sistema de arrecadação cJue atua sobre as microempre.Sas é o de Estimativa. Ao "co-ntrário de o ICM ser calculado mediante o controle de notas fiscais, como tambê.tn Os -outros impostos, neste sistema de Estimativa
procede-se da seguinte forma: somam-se todos os gastos
de manutenção e aquisição de mercadorias de
det.Cimíri"ado estabelecimentO e, supõe-se que~ para que o mesmo continue ex.ístindo, deva auferir receita - pelo menos, igual a este montante, incidindo sobre este valor o
imposto a ser pago.
Em Goiás, es-ta lnédia de arrecadação é de Cri
20.000,00 por empresa. Um fiscal do Estado recebe, em
média, Cr$ 300.000,00 com a obrigação de fiscalizar 12
empresas por mês. O raciocfnio é simples. I 2 x CrS
20.000,00 = 240.000~00. Portanto, o Estado perde CrS:
60.000,00 por inês, com cada fiscal Que vistoria empresaS
de_ pequeno porte.
Qual a solução, aumentar os impostos?
-Não, Para o atual momento brasileiro a melhor saida é ·isentar as microempresas dos impostos e da burocracia corriércio-contábil que as cerca. Assim colno tam-_
bém viabilizar incentivos -à·SUa eXpa.nsão e criação, gerando empregos a milhões de brasileiros. Esta tese foi de·
fendida em Goiânia pelo Senador Henrique Santillo, em
conferi:ncia-na Assembléia Legislativa, e, logo a seguir,
encampada pelo Miriistio Hélio ;Beltrão, da Desburocratização.

um

Mais Empregos
O fator social nas microempresas é de altíssima relevância: Na maioria dos casos, elas, com dofs ou três fuiicionários, são de caráier familiar, passando de pai para
ffiho. Mas; i:ts possibilidadeS de crescimCnto sifo infinitas.
Guardando-se as proporções, é muito mais fácil para
uma empresa de três funcionários passar a eritpregar cinco, que uma empresa de três mil passar a empregar cinco
miL
No caso das micro, o problema de se resolve com uma
simples agilização de mercado ou um investimento leve,
absorvível sem dificuldade.
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A decisão de isentar as microempresas de iffipostos e
burocracia, pelas evidências, se já nãO fosse uma iól.Põ~
sição de justiça social seria, sem ~Oriibfa. de dúvida, uma
racional decisão económica.
Se incentivãi'ffi-os hoje o" p-eqüenó-; se aUxiliarmos ago~
ra no seu crescimento, teremos a·manhã o grande contribuinte. E já nos ensina -a--Sabedoria populai';, ·-·Não sC

deve derrubar a árvore para colher o fruto".
AS COMPLICADAS OBRIGAÇÕES SOCIAfS

Um comentârio do Economista e Jornalista Joelmir
Beting, feito à êpoca da criação do FINSOCIAL, retrata
muito bem a política de criação de impostos do Governo
Federal. Joelmir disSe que se goVernar fosse apenas criaiimpostos para tapar buracos da má administração, ele
mesmo, ou qualquer outro brasileiro, poderia assumir a
Presidência da República. De fato, a cada dia os cidadãos e as empresas são acossados pelo Governo que, por
qualquer argumento, a biscoita maís uma fatia dos rendimentos privados.
Sobre_ os_salãd_os, em Cálculo direto sobre a folha de
pagamentos, as empresas recolhem 21,8% para 8 Previdência Social e mais "8% do-FimCio de Garantia por TCmpo de ServiçO. Sobre o faturamento os empresários recolhem o PIS-Faturamento, U,75% e ainda o FINSOCIAL,
0,5%, também sobre Q volume bruto de operações.
Todos estes recolhimentos são feitos de maneira separada, com formulários específicos e dé preenchimento
delicado, inacessível para a grande maioria dos pequenos
empresários, e que os obriga a maiS despesas acessórias
em contabilidade.
TODOS INSATISFEITOS

As reclamações nesta área também não são pequenas.
Queiram-Se os rie&ociiantes dO volume airecadado e do
procedimento envolvido. Dizeni CJ.tie fudo poderia ser
muito sírilples e mais, que o Governo_ tem na sua constelação tecnoburocrática elementos que sabem o que e
como devem proceder para reduzir este processo, e que
não toma providências por absoluta falta de compromisso com os pequenos deste país.
A co-ntrapartida que as obrigações sociais deveriam
provocar são __ também deficientes. Em Goiânia, por
exemplo, os setores de transformação ressentem-se de
mão-de-obra especializada. Alegam os pequenos industriaíS-que-iião -existe ti-êinamento na ái'eà de calçados e de
confecções mais -coriiptexas, sendo que estas empresas já
estão iriStaladas há anos na capital. Eles dizem que além
de pagar os impostOs para custeai este treinamento pelõ
Estado, são obrigados_ a enviar empreg-ados ao sul do
país, por conta Própria, para obter fonnação adequada.
Eles pedem uma agilização maior dos serviçoS do SENA! e do SENAC, nO ~entido de acompanhar a evolução do processo produtivo e do mercado.
A LUTA DAS ASSOCIAÇÕES

O lema de que a união faz a força, por mais vezes qUe
tenha sido utilizado, apresentou sempre os mesmos resultados: é verdadeiro e funciona. As classes empresariais brasileiras já têm consciência desta_ realidade hã
muitos anos. Mas, como podemos observar através da
História, apenas os grandes empresários tem sua organização já arraigada, constituindo verdadeiras instiiuições.
OS pequenos empresários já eStão acordados para a
questão e suas associações espalham-se rapidamente por
todo o Brasil.
Em Goiás temos a Assocíação Goiana de Pequenas e
Médias Empresas AGPE, atualmente sob a presidência
de Antônio Gomes Santana, que lidera e conduz as reivindicações dos empresários de pequeno porte, atê então
sufocados e sem espaço próprio.
Outras associações, ainda que não carreguem o termo
"pequenas empresas", como a Associação Goiana das
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IndústriaS de Roupas- AGIR, tem o seu corpo de associados preenchido por empresários de médio e pequeriõ
fJ?ft.ei. ESta similaridade é positiva, poiS alinha a todos
numa luta que é comum.
As conquistas que o modelo associativo obtêm são
inegáveis.-Todos os movimentos_que atingem um certo
degrau de maturação em suas reivindicações e estratégia
de pressão, apresentam resultados válidos.
·siMPLIFICAÇÃO E MERCADO

José Borges da Silva, empresário do setor de couros,
que atua em Goiânia, ocupa a vice-presídência da AGPE
e defende como medida preliminar para o_ desafogo das
-- pequenas· empresas a liberdade tributária e bur.ocrática.
"A maior pressão hoje sobre os microempresári()S é a
presença do governo dentro das empresas, esmagando a
todos com obrigações e tributos. Nós temos que sair do
sufoco, e o sufoco ê o Governo''.
As propostas defen~idas pelo presidente dessa mesma
--=entida<i_e, Antônio Santana, além do_alívio contábil, já
citado, envolvem assistência logística técnica e ainda a
realf2;ação de promoções de cunho regional, visando a
valorização dos produtos junto ao público consumidor.
A Associação Goiana das Indústrias de Roupas, segundo declarações de seu Presidente, Divano Albuquer~
que Filho, pede ao governo a construção de uma Central
de Vendas da Roupa Goiana, com área d_e60Qml, Preenchida por stands das diversas produtoras e ainda uma
Central de Compras de Matêria- Prima. O atendimento, tanto de um como de outro pedido, pode, efetivamente, beneficiar aS empresas e os consumidores, que terão
maiores facilidades em suas_ relações.
CRIIDITO X CONDIÇÕES

- Âlêrri --ôe8t3.S feivindiCações básicas, os di"rigenteS destas associações pleiteiam 3inda linhas especiais de ciédito junto aos Bancos de Desenvolvimento, destinados aos
setores carentes de subsfdios para sua efetivação e dinamizaÇão, e lUtam para deriut:iar exigêri'das de sãldo médio e reciprocidades junto à rede bancária privada.
.. "É impossível uma pequena empresa fazer saldo médio, por mínimo que seja". A declaração ê do presidente
da AGPE. Ele argumenta que com um capital exíguo, os
empresários vendem com prazo para o recebimento e, no
mesmo diil em que recebem, já são obrigados a Comprar
novo material, .. Este dinheiro não chf:ga nem a circular
nos bancos, o cheque do clieilte já é repassado ao forne~
cedor", finaliza.
O empresário José Borges tem, em relaçãO ao crédito
às pequenas empresas uma posição bastante interessante. Ele defende que nas micro, não há necessidade de
apoio creditício, que isto apenas colocada a eltl}:ireSá. sob
novas exigências. No seu entender, o microempresãrio,
livre da máquina opressora da tributação e da fiScalização, pode romper as barreira·s do mCrcado à sua volta,
Sobreviver e expandir seu negócio.
- -A proposta de José Borges carrega em si o espírito
multiplicador do empresário, que sempre é piorieiro' e
desbravador, mas esbarra na condição de apenas ser viãvel se hóuver realmente uma mudança radical em favor
da desburocratização e da não tributação às microempresas.
... E SOME O CAPITAL

Ainda na ãrea de crêdito e capital, Antônio Santana
mostrou corno vem ocorrendo a corrosão do capital dos
pequenos empresários .... Veja &ein; compramos hOje
1.000 Po-rtaS, vendemos com recebimento a prazo, como
de praxe, e esgotamos o estoque em - suponhamos, em
um mês. Quando vamos comprar nova remessa de material, deduzirido-se wria Pãreila para manutenção e outros custos como arrecadação de ICM antecipada, podemos adquirir cerCa de 700 ou 800 portas, apenas. isto
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vale como exemplo do que vem ocorrendo, de maneira
até mais cruel .que este relato".
MICROEMPRESAS NECESSITAM DE APOIO
COM URGENCIA

No momento em que o Pais atravessa a maior crise
económica e social dos últimos 50 anos, cumpre analisar,
criiícar é propor alternativas. Neste quadro, o incremento das desatividades ligadas às micro e pequenas empresas representa uma luz no fim do túnel.
Não se pode compreender a política do Governo F_ederal, que banca prejuízos constantes nos escândalos
promovidos nas suas barbas, como a Caderneta Delfim,
a·-uslria-O:e- TuCUruí e a recém-estourada financeira
CorOa-Brastel, cOnsumindo rios de dinheiro, e que nega
apoio e sempre adia uma política de soluções para os
problemas dos microempresários.
Não se trata, evidentemente, de defender a tese de que
se abandonar a grande empresa, e confiar no raciocínio
simples de que as pequenas constituem a salvação do
País. Mas, de assinalar que o crescimento econômíco es-tável, autónomo, que preserva a soberania nacional e reduz o desemprego a níveis aceitáveis requer o equilíbrio
entre os diversos setores da economia e o fortalecimento
do mercado interno.
O pequeno produtor e o pequeno comerciante são de
fundamental importância na estrutura de pafses como o
nossd, em vias de desenvolvimento. Seja no atendimento
de faixas marginalizadas do mercado, assumindo seg~
menta específico da produção, completando, de maneira
imprescindível, o ciclo de atividades da grande empresa,
ou ainda, na sua grande função social, empregando milhões de pessoas e conferindo autonomia a outras tantas
fainífiaS;- os riiiC-fo_C_pequenos empresários necessitam de
uma nova política para o setor.
Por estas razões, defendemos uma maior atenção do
governo no sentido de vitalizar a micro e pequena empresa. Os efeitos da crise atingem sensivelmente a peque-na produção, aprofundando ainda mais a recessão; Por~
tanto, se o apoio governamental é necessário em qual~
quer fase, na atual crise e ele se faz urgente e indispensável. Dentre as medidas que propomos e cobramos para
beneficiar o selar, destacamos:
l. A diminuição da carga tributária. As mícroempresas podem perreitamente serem isentas de diversos
tributos, sem com isso prOvocar abalos na arrecadação
da União e dos Estados. Podem, com toda certeza, reduzir o custo operacional da máquina tributária, que na
primeira faixa de arreCadação, as microempresas, supera
o inoritante ã.rrecadado;
2. -- Desburocratização. Cabe registrar que sempre lut?mos pelª simplificação das exigências formais para a
pequena produção. Por isto, concordamos, elogiamo_s e
cobramos a agilização no envio de projeto do executivo,
proposto pelo Ministério da Desburocratização, que institui-O Estatuto da microempresa;
3. O estímulo e apoio à constituição de associações
nO setof, com a forma mais racional de lutar por maior
atuação e redução _de custos. A pressão política das associações é essencial para o fortalecimento da classe e menor de~equilibrio entre os segmentos da economia;
4. Enfase e dinamização na pesquisa e assistência
técnica, para intro_duzir tecnOlogias apropriadas que assegurem competitividade à pequena indústria. Sugeri~
mos af o envolvimento com as Universidades;
S. Ampliação e simplificação das linhas de crédito
destinadas ao setor: O pequeno empresário tem-se Utilizado d~. "agiotas" para conseguir empréstimos sem exigências de cadastros, balanços, saldos-médio e outras
obrigações formais; e
-6. Apoio aos governos estaduais e prefeituras para
medidas que visem a ampliação do mercado e da produção regional e local, como a doação de terrenos e a
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participação de entidades públicas para a constituição de
feiras permanentes e campanhas proinodOnais.
Era o· que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muíto-bCm:)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador R3.imllndo Parente.

'o SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pro·
nuncia o seguirite -discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Nação vê transcorrer hoje, rejlibilad_a C agradecidã~
a data em que se homenageia a figura ·sobremodo altaneira do soldado, símbolo grandioso das nossas conquistas históricas mais legitimas, construtor' abnegado da
nossa nacionalidade e da nossa hegemonia.
Folheando as pãginas luminosas da nossa História, Sr,
Presidente e Srs. Senadores, alegra-nos o espfrito o fato
de que, entre nós, ao longo de toda a nossa formação, o
soldado brasileiro, ainda que consubstanciando sempre
a presença da bravura, do heroísmo c do desprendimen·
to, jamais nos transiníte a imãgem._-:ou ã idéia do belicis·
mo, da agressão e da violência, como sói acontecer, co·
mumente, com as paisagens e as cenas que enfeixam as
tintas do militarismo.
No Brasil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em quase
meio milênio de vivência social, a figuração do soldado
tem representado, em todos os momentos, a simboli·
zação do próprio povo, da própria comunidade, no
exercício tranqUilo da guarda da paz, da segurança, da
ordem. Mesmo nos instantes mais amargos, diante de
agressões descabidas e injustificadas, quando se fazia necessário defender, a todo custo, a soberania e a integridade nacionais, o soldado brasileiro nunca se deixou domiN
nar pelo furor do ódio cego, pela bestilidade da violência
psicopata. Combatendo sempre em defesa dos ideais sagrados da justiça e da líberdade, e-, por i~o mesmo, conquistando sempre as vitórias mais belas e mais mereCidas, jamais déixou de se comportar com elevação e grandeza diante do inimigo derrotado, sobre quem nunca tripudiou nem fez desabar o fel da humilhação e da vergonha.
Essas lições e esses exemplos, Sr. Presidente e' Srs. Senadores, colhemo-los na refulgência que vêm das páginas que relatam os episódios do Paraguai e da Itâliapara citar apenas estes - onde o soldado brasileiro, depois de conquistada vitória, Com denodo e coragem, soube mostrar a autenticidade do seu humanismo frente ao
adversário vencido, ao qual estendia sempre a mão, não
como vencedor orgulhoso do seu feito, mas como o irmão que se oferece a tarefa da reconstrução, sob a égide
da paz e do entendimento.
Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este registro sin·
gelo, como homenagem desta Casa ao Soldado brasileiro, na pessoa de seu ilustre patrono, o Duque de Caxias,
homenagem que desejo traduza a nossa mais profunda
gratidão pelo trabalho que os soldados do Brasil desenvolvem em todas as latitudes da Pátria, com enfoque especial para aqueles que servem nas longínquas paragens
da Amazônia, guarnecendo as fronteiras, construindo
escolas e hospitais, rasgando estradas na selva inóspita,
enfrm, tornando o -Brasil presente e -pãlpitantCmente
atuante em cada pedaço do seu solo, no exercício de uma
atividade toda ela marcada pelo mais profundo patriotismo e pelo mais verdadeiro espírito de amor ao semelhante.
A eles, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, aos solda·
dos do Brasil, o nosso respeito e a nossa homenagem.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Sendores:
Por iniciativa do seu presidente Wilson Limeira Jacob,
o grupo Fenícia, no programa comemoratiVO de seu 33'
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ai11versârio, convidoU o ex-Ministro Octávio Gouvêa de
ita manhã de hoje~ ein são Paulo,
uma conferênCia s-obre o tem,, ..Propost'a ao governo
brasileiro."
O eminente mestre, ·no govC:rno Castelo BianCo, como
ministro da_Fazenda~ comandou, com êxíto, ao lado do
miniStro do Planejamento, hOj~ Senador da_R.epúbliça;
ii osso nobre colegã Ro.berto Calnpos, a batalha contra a
!nflaçãQ que 8meaçaVa superar a marca de 100%. Dentro
de um ano a inflação baixou de 92% para 34%.
Quando o Brasil, de acordo com previsões conservadoras, se aproxima da taxa de inflação de 160% ou de
170%, crC:io Ser útil para a busca de uma solução do nosso angu!>tio_so problema trazer ao conhec~ento do Se~
nado a inestimável colaboração do mestre dos mestres, o
sábio Octávio G01fv~ Qe Bulhões, (j_ue, em :vida, jâ foi
canonizado pelo Senador Roberto Campos, que o chama de Santo OctáviO.
Peço, Sr._ President_e, que, para conhecimentO dos partidários remédios amargos e d-e tratamento_ de choque,
coti.Sidere incOrporada ao meU discurso a coriferência do
ex-Ministrõ da Fazenda. (MUito- bem!)

J~illhões pai-ã prO-ferir,

de

DOCUMENTO A QUE SE- REFERE O SR.
JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO:
PROPOSTA AO GOVERNO
A ênfase que se vem dando ao consumo, em detrimento da capacidade produtiva, ê verificável em sucinto exame_da evolução económica dos Estados Unidos.
O declinio da participação do lucro das empresas na
renda nacional é notório em váriOs países, a partir -de
1970, mas an-tecipada-nos Estados Unidos, desde 1950. A
_queda relativa de lucros responde pela diminuição dos
investimentos empresariais que, por seu turno, reduz a
geração do acréscimo do produto nacional, quando não
o tórna negativo.
Na admin~straçãõ do Presidente Kennedy, decidju~se
dar--um imPulso à atividade empresarial, por meio do
abrandamento da incidência tribUtária. Sendo essa polí·
tica Iu_ciQamente descr_ita e interpretada por Dornbusch e
Fisher, no conhecido livrQ. "Macroeconomics", reportome a suas palavras.
O corte da incidência do imposto de renda das pessoas
fisicas f9i de 20% edas pessoas jurídicas de 8%, proporcioriando uma lilieração de renda, em 1964, de 13 bilhões
de dóiRres, sendo -10 para as pessoas físicas e j para as
pessoas jurídicas. Considerando a propensão a consumir, indicadora da multiplicação do dispêndio na seqaência d-o consumo e seu reflexo sobre os investimentos. alêm dos recursos concedidos às empresas, estimouse um acrê~cimo ele produto nacional, originado do consumo, de 28 bilhões de dólares e 8 bilhões de dólares de
investimentos, totalizando o acréscimo do produto nacional, ern termos reais, de 36- bilhões de dólares.
Dornbusch e Fisher julgaram instrutivo confirmar a
previsão do aumento do produto. Partindo do pressuposto do prosseguimento do acrêscimo do produto nacional manter-se ao nfvel de 4%, sem que tivesse sido
adotada a política fiscal, o adicionamento do produto
real teria sido de 33 bilhões de dólares, em 1964, e 35 bilhões de dólares, em 1965. Na verdade, porém, em resultado_ da politiCa f~scal, o adicionamc;:nto do produtO real
foi de 43 bilhões de dólares. em 1964, c 55 bilhões de
dólares, em 1965, ou seja, nos dois anos, um excedente
do acréscimo do produto nacional de 36 bilhões de dólares, precisamente como fora previsto.
Nã'o obstante ~ notãvel precisão da política adotada,
sua orientação não deixa de ser estranhãvel e duvidoso o
êx_ito alcançado.
O roteiro se afigura estranho porque segue o esquema
de Keynes. formulado para um ambiente muito diferente. Keynes impulsiona a economia via o consumo por
força da marcante presença de capital e trabalho ociosos.
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O adicionamento da rerida, na esfera do consumo é o
mei.o de propulsionar o poder de compra, fazendo-o
atingir a produção que reutiliza os equipamentos e reem·
prega o trabalho. Em out!OS termos, a expansão do suprimento de mOeda que aSsegura a efetiva multiplicação
do dís_PêfldiO iflicia-! é c_Ontfãbaiançada pela rápiqa oferta
adiciOnal de prÕdutos, assegurada pela disponibilidade
dos fatores de produçãO. Mas ao tempo da administração do Presidente Kennedy, o c~nsumo se mostrava
em expansão, maÔ.tida pelos aumentos salariais e crescentes transferências de renda para os inativos e auxílios
sociais. Os iitveStirrientos empfesarials dCfirihavam não
por falta de consumo e sim em conseqüência da perda
da capacidade financeira, originada do decréscimo rela*
tivo de lucros, no atendimento às elevações salariais e in·
crementos à assistência social. Nestas condições, o estí·
mula fiscal deveria ter ficado restrito aos investimentos
empresariais, sem necessidade de estimulá-los via a expansão do consumo. Na época de Kennedy, contraria·
mente à hipótese de Keynes, a expansão monetária, efeti~
vadOra d~ multipliCação do dispêndio inicial; não poderia encontrar a pronta resposta da produção. Os investimentos D.ovos geram produtos adicionais -com -certa delonga e, conseqüentemente, o suprÍniento adicional de
moed_a reflete-se sobre a elevação dos preços e não sobrea imediata oferta adicional de produtos.
Em 1965, com aexpansão econômica, os preços deram
início a uma tendência altiSta. Antes que a elevação viesse a provocar um processo de aceleração cumulativa, as
Autoridades Monetárias restringiram a expansão mone·
tária e forçaram a ClevaÇão da taxa de juros. O s·urto dos
-investimentos declinou. Subseqüentemente, agravandose o déficit orçamentário do Tesouro, por vãrias causas,
rilas pefsistCntei:rierite- Pelo crescente dispêndio com a
pt'evidêricia soci8.l, a inflação apoderou-se da economia
ainericana trazendo-lhe grandes dificuldades, ainda não
satisfatOriamente resolvidas.
Temos a impressão de que as nefastas conseqüências
decorrentes do início inflacionário de 1965 teriam sido
evitadas e preservado o ·sadio propósito de impulsionarse a atividade empresarial se a orientação da política fis·
cal tivesse sido_ restrita ao imposto de renda das pessoas
jurídicas, aliada à capitalização -de uma parcela das importâncias destinadas a assegurar a remuneração dos
inativos.
Se uma parcela das contribuições das empresas e dos
assalariados fosse destinada à subscrição de ações, em
nome dos futuros aposentados e pensionistas, as empresas estariam em condições de realizar investimentos novos, mantendo próspera a economia. Isento o Tesouro
de desequilíbrios orçamentários, não somente pelo aumento de receita, mas, igualmente, pela redução das des·
pesas da previdência social, compensados pelo pagamento de dividendos aos pensionistas, a expansão econômica
estaria assegurada e garantida a estabilidade dos preços.
Antes de reter tão importante lição para evitarmos, no
Brasil, a repetição do erro cometido nos Estados Unidos
e noutros países desenvolvidos, no que concerne à previdência social,- seria conveniente, por sua oportunidade,
insistir ni, ••expansão monetâria a descoberto" praticada
pelos Estado~ Unidos na polrtica de reativação econômi·
ca, em 1964 e 1965.
11

Conforme ressaltamos anteriormente, o GoVerno dos
Estados Unidos, em 1964, decidiu diminuir o imposto de
renda das pessoas físicas, liberando-lhes o equivalente de
10 bilhões de dólares, no propósito de intensificar-se o
consumo, por meio do qual, em sucessivos acréscimos,
seria atingido um montante propício à realização de novos investimentos. Todavia, a efetivação da multiplicação do consumo depende da expansão dos meios de
pagamento. O montante inicial de 10 bilhões de dólares,
aplicado no consumo, não poderia atingir a 28 bilhões de
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dólares, sem o incremento móneiâJ;'io, fictfcio ou rCal, sew

gundo a reação da oferta de produto~. Se ao aumento do
poder de consumir correspondesse equivalente afluxo de
produtos, tanto seria real a soma inicial quanto reais se*
riam as somas subseqUentes. Mas se os preços deram sinal de elevação, obviamente a pressão da procura excedeu à possibilidade de aumento da produção. Ao menos,

durante certo intervalo, o acréscimo do poder de compra
fiCtfcio SUpérou O acréscimo do poder de compra real.
Tanto, assün; qUe em 1964 e 1965, o produto real aumentou, respectivamente 5,3% e 6%, quando em termos no~
minais, Influenciados pelos preços, os aumentos foram
de 6,8% e 8,5%.
Em nosso PaíS, na política de crédito destinada a estimular a produção, incoi'renl.os no mesi:i:lo erro de antecipar o poder -de compra. O mesmo erro em orientação,
agravado por força da persistência em errar.
Há vários anOs, õ Banco Central concede aos mutuários do Banco do Brasil e da rêde d.os Bancos Comerciais um acréscimo de crédito, consideravelmente apoiado na expansão do suprimento de moeda. Perdura sempre, em cada ano, a ilusória esperança de que o excedente de moeda embutido no acrêscimo de crédito seja con-trabalançado pelo aumento de produtos. Ante a dura experiência do excesso de moeda impulsionar o aumento
de custo da produção e os produtos chegarem ao ,mercado por preços em alta, decidiram as--Autoridades recorrer ao crêdito público para diminuir a expansão da base
monetâi'ia.
A colocação dos títulos no mercado forçou a elevação
da taxa de juros, bem acima da alta que se vinha processando com a expectativa do aumento inflacionário. No
desejo de impedir a aceleração dessã. alta, foram scindo
concedidas facilidades de prazo e outras modalidades de
liquidez, a ponto de transformar-se o mercado em um
centro 'de empréstimos, de pronto reembolso_~ elevada
resuibilidade. Drenou-S_e para esse centro enorme soma
de disponibilidades e de poupança, deixando as atividades produtoras em frarica -descapitalização. Acentuandose o vulto de resgate, o valor liquido das emissões dos
novos ~tulos pouco· serve, agora, ao financiamento ae
crédito concedi_do pelo Banco Central.
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Admite o Governo ser a exfgên(:ia da cobrança integral da correção monetária, dos mutuários dos emprêstirnos concedidos pelas Autoridades Monetárias um meiO
eficaz de pôr termo à inflação e ao desequilíbrio financciiro do Tesõuro. Se essa exigência tivesse sido adotada há
alguns anos ê provável que a expansão dos ajJmentos de
crédito teria diminuído e, portanto, diminuída a expansão monetária ·e, sobretudo, evitada a deturpação do
mercado monetário. Tendo, porém, a inflação atingido a
intensidade que estamos verificando, aca_rretando enor~
mes distorções, incluSive a de transformar a correção
rrionetáriá em empecilho à preservação do valor da moeda, e sobretudo, tendo em vista a sit~ação de nossa balança de pagamentos, cujo êxito nas exportações e acCrtos finitnceiros muito depende a rápida eliminação de
nossa fuflação, parçce ser necessário_ Uril procedimento
difàeilte. Em vez de exigir-se do mutuário o aUmento do
encargo do empréstimo, seria preferível manter esSe encargo ao_ presente nível, evitando, entretanto, a am-pliação_ Inflacionária dos saldos dos empréstimàs. Se se
julgar _indispensável ampliá-los que a expansão repouse
em recursos provenientes do Tesouro.
Compreende-se a relutância do Governo em reduzir a
exparisão dos empr~s_!:imos._ Q _receio d~ prejudicar_ a pro_:dução é procedente. PartindO-se, porém, da preliminar
da plena reparação das perdas sofridas pelos produtores
co.gt os des8$tres climáticos, inclino-me a supor que cessada a expansão monetária, sob suas várias modalidades, seria ràpida a estabilidade d_os preços e igualmente
rápida a queda _da taxa de juros. Em pouco tempo, os
saldos creditícios disponíveis passariam a ser compatíveis cõm os custos de produçã~. Eliminada a inflação,
automatícamente deixaria: de prevalêcer o prosseguimento da correção monetária, trazendo considerável alivio
aos devedores (empresas e indivíduos) sem causar prejuízo aos credores. O Brasil estaria _em melhores condições
de competir no comérico iritemacional e a confiança despertada pela preservação do valor do cruzeiro traria segurança ao país, interna e externamente.
Ill

Preferimos seguir O caminho sinuoso a enfrentar a realidade dos fatos. Embora conscientes d!l necessidade de
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substituir o pCtrólOO, julgamos acertado subsidiá-lo,
para não provocar um suposto dissabor ao consumidor.
Adotado o subsídiO do petróleo como estimular a sua
substituiÇão? Decidiu-se, pois, subsidiar o ãlcool. Mas de
subsídio e_m_ su_bsídio, acaba-se prejudicando o consuinidor e produtor pela intensificação inflacionária e
dificulta-se, consideravelmente, a substituiçãO almejada.
_Graride parte das indústrias já poderia estar utilizando
produtos da biomassa, em substituição ao óleo combustível se seu preço estivesse sendo cobrado sem subterfúgios. Além dos automóveis de passageiros, ônibus, caminhões e tratares já teriam tido seus motores adapatados ao álcool ou ao gás se o óleo diesel não tivesse sido
subsidiado por tanto tempo. O paternalismo conduz a
sacrifícios maiores que os exigidos de decisões francas e
realistas.
Na redistribuição da renda podemos observar os deploráveis resultados da política paternalista de transferir
recursos de uns, em favor de outros. Os exemplos expostos na primeira parte desta exposição, revelam a queda
da eficiência prOdutiva pela seqUência das transferências
da produÇão-piirilO -conSumc:i.-Não se trata de impedir o
crescimento do consumo e muito menos de criar embaraços à-generalização do aumento do poder de compra
dos indiVíduos. Precisamente Pelo desejo de generalizar~
se o aumento da renda real é que se procura impedir aredução da capacidade geradora do produto.
A única maneira de ampliar-se a distribuição da renda
sem prejuízo das fontes produtoras é a de subordinar a
distribuição da renda à prévia capitalização das fontes
produtoras. A distribuição deve ser feita em termos derenda adicionada ao salário, renda essa (poupança) des-tinada aos investimentos empresariais. Desse modo, os
assalariados receberiam os frutos dos investimentos, em
complemento aos seus salários e, posteriormente, reforçariam as aposentadorias~ pensões, sem a crescente
sobre carga sobre o Tesouro.
Uma revisão do "Programa de Integração Social" nos
proporcionaria brilhante convergência de lucros e sa~
lários, ''Programa" digno de preparo do início do SéCulo
XXI, em contraste com a belicosa herança que recebemos do Século XIX, de divergência entre capital e trabalho.
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QUADRO I
Estados Unidos
(Bilhões de D_ólares~

II

lii

Salários,

Transferência de
Renda para

Vencimentos e
Suplentes

Auxílios Sociais

v

IV

Anos

Renda

Nacional
i950
1951
1952
1953
1954
'1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

237
274
287
~ 302 ~
301
330
~ 349
365
367
400
415
428
462
488
525
572
628
662
722
779
810
871
963
1.086 1.160
1.239
1.379
1.550
1.760
1.966
2.117
2.352
2.436

154
181
195
209
208
224
243
256
258
279
294
303
325
342
368
396
439
471
519
572
612
652
718
8lll
877
931
1.036
1.152
1.301
1.458
1.598
1.767.
1.855

15
12
13
14
16
17
18
21
26
27
29
3L~

33
35
37
40
44
52
59
66
·8o
94
104
119
141
178
194
207

223
250
297
336
374

Investimentos
Uquidosdas

Lucro das
Sociedades Anônimas

Inatlvose

38
43
40
40
38
47
46
46
41
52
49
50
S5
59
66
76
81
78
85
80
69
82
94
105
96
120
151
178
205
209
199
207
166

Empresas

10

9
10
9
II
13

l4

8
10

12
10
14
15
19
2lf
35
31
'l3
38
33
60
37
51
49
30
34
50
73
89
77
82
60

FONTE: EconomicReport ofthe Presfdent, February 1983, Table B-21, pgs 186, (87; Table B:22,pg. I89;Table
B-16, pg. 181.

QUADRO li
Investimentos em Estrutura e Equipamentos

Investimentos Líquidos das Empresas

Acréscimos dos Investimentos por

Percentagens em Relaçilo ao Produto
-- Naclonal Bruto

(tftxa de aumento dos investi~
meatos em relação ao número

PERIODOS

empregados

deempregados) .

1951-1955
1956-1960
1961 -1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980

2,9
2,6
__ 2,9
4,0
3,1
2,9

Fonte: Economic RePort of the President, February 1983, pg.79.

3,1
3,5
2,5
3,9

.2,2
0,4

36Q3
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QUADRO III
Estado Unidos
Transferência de Renda e Renda Disponível
no Setor de Produção

(Bilhões de Dólares)

n

Anos

Renda Nacional

III

Renda Tfansferida para
lnativos e AuxOios de
Previdência

Proporção de Renda DIS:ponh•el
no Setor 'de Produção
I-II
h'IOO

1950
1951
1952
1953

237
274

1960
1961
1962
1963
1964
1965
19661970
1971
1972
1980
1981
1982

302

15
12
13
14

93,6
95,6
95,4
95,3

415
428
462
488
524
572
628

28
32
33
35
37
40
44

93,2
92,5
92,5
92,8
92,9
93,0
92,9

810
871
963
2.117
2.352
2.436

80
104
297
336
374

90,1
89,2
89,2
85,9
85,7
84,6

281

94

Fonte: Tables B-20,8-22, Economic Report of the President, f983, pgs. 185, 189.

QUADRO !V
Balancete das Autoridades Monetárias
(Milhões de Cruzeiros)
A) Expansão das Aplicações

n
Acréscimos a
Acréscimos aos
outros Créditos
Saldos dos
Empréstimos do Concedidos pelo
Banco do Brasil Banco Central

Anos

1980
1981
1982

III

Total de
Acréscimos
ao

IV

v

Outras

Crédito

aplicações
pelo Banco
Central

Total
Geral

496.346
842.779
1.462.450

122.164
376.360
414.824

618.510
1.219.139
1.937.274

393.494
599.903
1.023.383

1.016.004
1.819.042
2.960.657

2.109.000

959.100

J:068.LOO

1.113.300

4.281.400

Orçamento
Monetário
1983
B)

Acréscimos de Recursos para Financiar a Expansil.o das Aplicações

n
Somas
Provenientes
do Tesouro

Anos
1980
1981
1982
Orçamento
Monetário
1983
Fonte:

Outros
Recursos
Não-Monetários

III

'fotal dos
Recursos
Não-Monetários

IV
Base
1vlonetária

v
Total
Gerai

333.336
259.254
686.152

429.046
1.071.126
1.243.330

762.382
1.330.380
1.929.482

2i3.622
- 488.662
1.031.174

1.016.004
1.819.042
2.960.657

2.543.300

419.300

2.962.680

1.318.800

4.281.400

Relatório do Banco Central, 1982, pág. 37, QuadrO 2.5.
Orçamento Monetário de 1983, pág. 16, Tabela 3; pág. 11, Tabela 2.
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QUADRO V
Expansio dos Empréstimos do Banco do Brasil
(Milhões de Cruzeiros)

Saldos dO! Empréstimos

Proporções de

Saldos da Base

Proporções de

lndlces de Preços
(Variações Percentuais

do Banco do Brasil

Aumento

Monetária

Aumento

acumuladas dO Ano)

37.206
222.331
332.100
450.635
742.086
1.238.432
i.081.221
3.543.661

62,0
49,8
35,4
64,6
66,8
68,0
70,2

A9,7
50,6
44,9
84,3
5.6,8
70,0
86,6

48,2
38,6
40,5
76,3

Anos

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

13.934
110.752
166.863
241.853
445.853
699A75
1.189.137
2.2I9~311

~108,5

92,8
99,8

FONTE: Boletim do Banco Central, Janeiro 1983, pa. 14, col. i9; pag. 21, cal. 48; pag. 201, col. L

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) mais oradores inscritos.

Nilo há

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando, para a sessão o_rdinária de amanhã, a
seguinte,

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno suplementar, do Susbstitutivo do
Senado ao Projeto de Deçreto Legislativo n' 1, de 1981
(n' 75/80, na Câmara dos Deputados), que homologa o
Ato do Conss::lho Monetário Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda, em 1979, no valor global de
CrS 37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e
trinta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), na
forma da legislação em vigor, tendo
PARECER, sob n" 750, de 1983, da Comissão
- de Redaçio, oferecendo a redaçã.o do vencido.
2
Discussão, em turno único, dã redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n" 746, de
1983), do Projeto de Resolução n" 228, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Deodápolis, Estado de
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 6.900.000,00 (seis milhões e n"ovecentos mil
cruzeiros).
3

Discussão, em turno (mico; da i-edação ftnãi (ofC"rCdCfa
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 747, de
1983), do Projeto de Resolução n' 88, de 1983, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema, Est8do dC
Goiás, a contratar operação de crêdito nO valor eis
8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinCo
mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos).
4

em

Discussão,
turno· único, da redação final (Oferecida
pela Comissão de Redação em seu Pãrecer n' 748, -de
1983), do Projeto de Resolução n• 93, de 1983, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de JoãO Pinheii-o, EstadO de
Minas Gerais, a contratar opCra"ção de crédito no valor
de Cr$ 6.837.402,79 (seis milhõ~. OitOCCntos e tdnta e
sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove
centavos).

5

Discussã~, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 749, de
15!83), do Projeto de Resolução nCJ 94, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, Estado de
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta
mil e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE COSTA NA SESSJO DO DIA 16-8-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. ESTÁ SENDO PUBLICADO POR TER SAíDO
COM INCORREÇ:iO NO DCN (SEÇ:iO II) DO
DIA 18-8-83.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente do Congresso
_Nacion_al, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Sr. Ministro
do Tribunal de Contas da União, Dr. Mário Pacini,
Exm• Sr• Presidente da LBA, minhas senhoras, meus senhores:
O Senador Henrique de La Rocq"ue Almeida, a cuja
~riieiitóCia houve por beru o Senado dedicar esta Sessão,
não foi apenas um político do Maranhão, mas um eminente maranhense que, com muito brilho, dedicação e
amor à causa pública, ilustrou as duas Casas do Congresso N acio:Oal, o Executivo e, ultimamente, a Magis-tratura das Contã.S, no TribQn~l dC Co.ntas da União.
Muitas são as figuras da vida pública, mas nem todas
permanecem na memória do povo e na admiração dos
seus pares, O valor de La Rocque é confirmado pelo
-apreço que dedicam todos quantos acompanharam a trajetória de sua vida pública, mormente pelo carinho, respeito, saudad_e .C?. al)l!zade que à sua lembrança mantêm
todos os parlamentares.
-De tradicional família maranhense, muito cedo foi
para o Rio de Janeiro.
Lá, bacharelou-se em Direito, e, em seguida, ingressou
·
·
no funcionalismo público.
fn1cíava-se, assim;· wD.a carreira vitoriosa. De Têcnico
em Administração, no Ministério da Fazenda, na década
de trinta, passou a Parecerista-Chefe na Câmara de ReajUSiãinento :E:conômico. Era aiD.da pOUCO ·para um .homem qae reunia tantas qualidadeS. Seu saber jurídico e
sl.!a dedicação, aliados ao equilíbrio e bom senso, que
sempre o marcaram em toda a vida, chamaram as
atenções de todos, colegas e superiores hierãrqUicos. A
I,-rojeção adquirida, como era natural, propiciou-lhe o
convite do Presidente Getúlio Vargas para presidir o
IAPC, função que exeroeu de 1951 a 1953.
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Foi aí, nessa função, que La Rocque se confirmou
como homem público, devotado ao bem comum e intc>
re!õ;sado na solução dos grandes problemas humanos da
jurisdição daquela autarquia. Era o homem certo para o
lugar certo. Com aquela tranqUilidade, calma, tolerância
e sabedoria, que todos nós viríamos mais tarde conhecer
e admirar, a todos se impôs na solução dos graves
problemas administrativos e políticos,
Falava pouco o nosso homenageado. Preferia ouvir e,
ouvindo, ia equacionando e dando soluções aos proble·
mas dos comerciários. Cumpria sua destinação, pois
sempre fo"i um homem dedicado aos problemas dos ou~
tros. Oferecia-se para prestar ajuda, atê mesmo para pessoas d~conhecidas com as quais nunca tivera contato.
Gostava e ficava feii:?.: quando podia ajudar, e frustravase qria.riôo, por motivos que· superavam o seu trabalho e
a sua boa vontade, não lograva êxito.
Embora naquele tempo ainda não estivéssemos a
braços com a explosão demográfica, nas proporções da
de hoje, tínhamos, no entanto, problemas de habitação
nos grandes centros, para onde aflufam,jã àquela época,
as populações do interior. Lançou-se à construção de miIIÍares «;!e casas para os comerciários, atendendo às necessidades da classe.
Admirador dos jornalistas (ele era um deles) e dos artistas, construiu Q, "Jardim de Alã", a:. "Casa dos Artis-tas" e~, "Casei da "CorD.~Ciária", instituições de grande
mérito e reconhecida atividade.
Quando Edison Lobão, jornalista e Deputado Fede>
ral, seu querido e dedicado amigo, falava na Câmara, em
razão de sua nomeação para o Tribunal de Contas da
União, recebia, num aparte do Deputado Cristiano Lo·
pes, o testemunho que vale transcrever:
"O Sr. Cristiano Lopes-- MW caro Deputado
Edison Lobão, eu não poderia deixar de juntar a minha palavra às homenagens que V. Ex• e esta Casa
prestam a Henrique .de La Rocque. Não quero prestar este tributo ao Parlamentar: quero homenagear
o Henrique de La Rocque que conheci hã 28 anos,
em circunstâncias excepcionais·, quimdo, ao lado de
Felipe Thiago Gomes e outros jovens, tentávamos
irl1plantar· neste País a Campail-ha Nacional dos
Educandários Gratuitos, que depois se transformou
na Campanliã. Nacional das Escolas da Comunidade. As portas. çlas repãrtições deste País estavam fechadas àquela idéia louca de dar ensino gratuito a
uma Nação como o Brasil, pobre de recursos e
po~re_ de gestos daquela natureza. Aquele movimento,- que nasc_era no Recife havia pouco mais de 10
~nos- porque em 43_su~gira--: ~tava para morrer
porque, lá no Rio de Janeiro, todas as portas estavam fechadas, os ouvidos, moucos, e os corações in~
sensíveis àqueles apelos- da minha geração. Pois
bem, Henrique de La Rocque, Presidente do IAPC,
recebeu a todos, separou uma salinha ao lado do seu
gabinete para sede" da então nascente campanha, co_Iocoy uma.fUQcionária do seu gabinete à nossa disposição para -ajudar~nos nos Úabalhos administrati·
vos da nova entidade - cujo nome recordo com reverência e saudade: D. Dulce de Oliveira Vermelho
- que acabou sendo a autora da letra do hino da
campanha. Henrique de La Rocque estendeu-nos a
mão naquela ocasião e, graças 'a esse gesto, a essa
colaboração,· a idéia de Felipe Thiago GomCS, da
~riação da_ Campanha Naciol).al de Educandârios
Grã.tuitos, conseguiu transformar-se na esplêndida
realidade de hoje, abrindo e mantendo colêgios em
quase todo:s os Estados da Federação e levando a
-oportunidade de en~íno a milhares de brasileiros. ~
a C:ste Henrique de La Rocque que eu quero referirme; é a este Henrique de La Rocque que eu quero
trazer a expressão da minha homenagem e do reconhecimento de quantos um dia receberam dele um
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gesto de ajuda, uma expressão de solidariedade e
uma mão estendida de apoio-."
Quantos desses atas de grandeza terã praticado La
Rocque?
· Muitos, por certo. Servir foi uma constante ná sua Ví~
da.
No Governo Getúlio Vargas foi um dos homens mais
poderosos e mais fnfluentes do Brasil. Privava da amiza~
de do então Presidente e desfrutava de sua confiança.
Nada disso, porém, abalou a sua humildade, súa modêstia e sua tranqUilidade. Parecia que quanto- mais subia no conceito dos poderosos· do dia, mais se apêquenii-

va na sua modéstia de homem simples. Sempre dava
aquela impressãO aoS que lhe cercavam - de personalidade forte e mansa, gentil e enérgica, amiga, enfim, dando a todos a sensação de bonança e paz que convidava à
amizade e estima.
Embora afastado do Maranhão, vivia o Maranhão,
suas dificuldades, seu desenvolvimento e suas lutas politicas.
Vivendo o Maranhão, mantinha contatos permanentes com os homens que faziam pólftica, principal.triente
com os que faziam oposição.
Eram seus amígos diletos e com eles conspirava na
luta pelo Poder: o eminente Senador Clodomir Milet,
que·r pelos trabalhos por ele prestados, quer pela luta
sem tréguas na moralização dos costumes eleitorais; Neiva Moreira, Deputado Federal brilhante e lutador; Senador Clodomir Cardoso, jurista que marcou época pela
sua cultura; Lino Machado, um grande líder na política
do Maranhão, um grande batalhador, que deixou registrado nos Anais da Câmara dos Deputados a eloqUência
de sua oratória e seu elevado espírito público no trato
dos interesses maiores no Maranhão; Genésio Rego, médico ilustre e generoso, inflexível na sua conduta e nos
seus ideais; Generàl Colares Moreira, expoente de honradez e de princípios, para Citar apeitas o Estado-Maior,
pedindo desculpas pelas omissões, pOis tantos- foram os
maranhenses ilustres, políticos e apolíticos que compunham esse grupo.
Desses contatos e dessas lutas, despontou-lhe a vocação política, um homem com aquelas qualidades é
sempre um político. Se o polítíco é aquele que se interes·
sa pelos problemas da coletividade, o que cogita da, "finalidade" do homem e da Nação, do bem-estar social e
do bem comum, sem egoísmos, nem interesses mesquinhos, La Rocque, já àquela época era um político nato.
De alma generosa e de preocupações cristãs sobre a felicidade humana, faltava-lhe apenas ingressar na política
partidária. Sobre o fundo negro da política partidária de
então, veio, em 1953, o seu Estado de origem, o Maranhão, buscá-lo no Rio de Janeiro para a vida pública z:epresentativa. A3- oposições coligadas -dO Maranhão o apresentaram candidato a Senador.
Não era ainda figura conhecida do eleitorado, pelo
que, lamentavelmente, não obteve êxito.
Mas, voltou em 1955 como candidato a Deputado Federal, lembro-me bem, Vice-Gove!lladõi do EStado àquela época, ofei'eci-lhe o meu jornal, J ornai do Dia,
para sua campanha. Escrevendo crónicas diârias naquela
folha, sua cordialidade, sua figura tranqüila, a modéstia
e o valor pessoal conquistaram o povo maranhense, sua
vitória foi "fácil. Iniciava-se aí uma brilhante carreira le·
gislativa, com 5 _mandatos consecutivos na Câmara dos
Deputados, membro de Comissões, as mais importantes
na Câmara, foi Segundo-Secretário, por 2 anos, e
Primeiro-Si!ctefário por- S anos.
O exercício desses cargos atesta o prestfgio que-gozava
junto aos seus pares. Nada o alterava. Nem cargos, nem
posições, nem as condecorações que recebeu. A simplicidade era a tónica da sua personalidade,
E, por isso, quanto mais subia, mais era estiniado.
Da Câmara, veiõ para- oSenadõ em 1975, nesse pleito
para o Senado; houve o consenso sonhado por muitos.

La Rocque não teve concorrentes. Era desejo de todos,
políticos e povo, vê-lo representando o Maranhão no Senado da República.
Aqui, entre nós, foi membro de todas as Comíssaes
importantes, e depois Terceiro-Secretário da Mesa Diretora, onde continuou o mesmo trabalho, modesto e efi·
ciente.
Foi Um político singular. Dos partidos de que fez parte, utilizava apenas a legenda para cumprir as eXigências
da lei. Nenhum partido o ajudou e nenhum político contribuiu para que se elegesse nos seus 28 anos de mandato.
Fazia política a seu modo. Não polemizava, não agredia
e nem respondia agressões. Os votos que coróarain tão
longa vida pública foram frutos da admiração que por
ele nutria o povo maranhense - votos de carinho, votos
de amizade e de gratidão, contrapartida natural ao representante ilustre que amava sua terra, adorava e servia
l;eu povo. Era assim o La Rocque, não se interessava
pela vida partidária. Não fundava Diretórios nem pleiteava compô-los ou neles tomar parte. Fugia sempre das
lutas intestinas, creio mesmo que nem nelas sabia como
tomar parte, nem os acenos para os píncaros o faziam
mudar a sua trajetória, sabia que tinha um lugar Cativo
na representação maranhense e tinha convicção de como
o havia conquistado, tive a honra de privar da sua amizade e desfrutar da sua confiança;
Acompanhei seus passos durante grande parte desses
longos anos de vida pública.
O S... José Lins- PermitC-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA nobre Senador José Lins.

O SR. ALEXANDRE COSTA ao nobre Senador João Calmon.

Concedo o aparte

O Sr. Joio Calmon - Eminente Senador Alexandre
Costa, eu tive o privilégio de conhecer o Senador Henri~
que_ de La Rocque quando ele ainda exercia o seu mandato de Deputado Federal. Ele passou à história do Congresso Nacional não apenas -como um parlamentar de
extraordinário mérito, de eloqUência admirável, mas
tambêm como a própria encarnação da capacidade de
servir. Uma das suas amigas e admiradQras, aqui presen·
te, declarou, certa vez, num discurso, que Henrique de
La Rocque, era o melhor homem deste mundo.

O SR.

ALEXANDRE COSTA ..:. Dr• Léa Leal.

Com muita honra,

O Sr. José Llns- Nobre Senador Alexandre Costa,
esta é uma das sessões do Senado que mais me comove.
Conheci Henrique de La Rocque no Maranhão, quando
lá servi ao Estado de V. Ex•, que também era o dele, durante o Governo do eminente Senador José Samey. Todavia, foi Sobretudo aqui, no Senado, em nosso convívio
diuturno, que aprendi a admirar as grandes e excelsas
qualidades de Henrique de La Rocque. Ele era detentor
de uma extraordinária força moral que o animava a defender as Causas mais dificeis, contanto que foss-em justas. 'Era sábio como homem. Hoje, porém, da perspectiva do tempo que já dele nos separa, vejo que La Rocque
~tinna· tánili(:jil.- muito de santo. Era bom por natureza, d~
uma boridade que nos impregnava a todos, sem jamais se
afastar da verdade. Por isso, nobre Senador Alexandre
Costa;
associar-me a esta solenidade, -õ face
a
convicção de quem presta uma homenagem das mais mefeCídas, que avulta dentre tantas outras que este Senado
tem prestado aos grandes homens deste País.

ao-

Tinha o senso da Justiç~J, ..Just est bonus", e, por isso,
era conciliatório, pac[fico e digno.
Quando do advento da Revolução, e com ela as injustiças -que culminaram com prisões de humildes e cassações de mandatos de lideranças expressivas da Política
nacional, La Rocque demonstrou coragem nas ações e fé
junto à Justiça. Não era fácil àquela époCi:l nutrir fe
numa justiça que também sofrera punições semelhantes e
injustas.
·
Ostensivamente assistiu muitos dos presos políticos,
dos cassados, dos ap-osentados, dos exilados e às suas
famílias. Visitava os cárceres onde se encontravam, e,
com seu espírito de conciliação junto aos Militares, conseguiu a liberdade de muitos. Quando não muito bem
compreendido, recorria à Justiça.
O Sr. João Calmon- Permite-me V. Ex• Um aparte?

com

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador José
l,ins, lf:gradeço~lhe o aparte, e para mim é uma honra
inseri-lo no meu discurso.
_
.
Disse atrás Q.ue La Rocqu_e falava poUco e ouvíã- inuito. Mas havia uma predileção que fazia com que invertesse essa conduta - a Justiça. J'inha _admiração pela
Justiça e pelos Ministros que a compunham.
Quem desejasse agra~á-lo, _bastaria procurá-lo para
comentar sobre feítos jlllSã.dos ou em jUlgamento. Af,
en~ão, falava muito o nosso homenageado. Repetia voto
~ v_Q_to _dosju_lgadores e tecia comentários do brilho e sapiência de cada um, mesmo quando os votos eram contrários às callS_!ls que defendia. Detalhava tudo. Sabia até
_01esmo as posições q~e ocupavam os julgadores no Plenário da suprema Çorte. _ S~ntia-~_e bem agindo permanentemente junto aos Tribunais, como patrono desinteressado, corno amigo das
partes, pedindo, esclarecendo, intercedçndo, recorrendo
-eXtra-autoS, para conseguir justiça, ·aplacar perseguições
e ajudar pessoas que, muita da vez, também lhe eram estranhas.

O Sr. Joio Calmon- Dr• Léa Leal, atual Presidente
da Legião Brasileira de Assistência. Eu creio, eminente
Senador Alexandre Costa, que a Henrique de La Rocque
se aplica, nesta hora de intensa emoção que estamos vi~
vendo, aquela frase famosa; ...Não choremos Henrique
de La Rocque, cantemos a sua glória". Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Muito obrigado, Senador João Calmon.
Quando não muito bem compreendido, recorria à Justiça,
Foi exemplar, forte e solidário com o-s injustiçados naquele episódio, e tinha convicção dos riscos que corria ao
se expor no cumprimento de uma missão que era inerente ao seu caráter e à sua formação.
O Sr. Helvídio Nunes ~ Permite~me um aparte, nobre
Sen_ado!" Alexandre Costa?
O SR. ALEXANDRE COSTA Nunes, é uma honra.

Senador Helv!dio

O Sr. Helvídlo Nunes - Senador Alexandre Costa,
permita que eu me sirva do discurso de V. Ex•, do brilhante discurso que V. Ex• produz nesta tarde, para pres~ tar tambêm a minha homenagem :w ex~Senador Henrique de La Rocque. Com ele convivi durante vários anos,
neste plenário, e tivemos urna c_onvivência mais íntima
nas Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social. Há um traço marcante na vida de Henrique de La
Rocque. Esse traço é exaltado por todos quantos fazem
referência à bondade de Henrique de La Rocque, ao seu
permanente desejo de servir. Na atividade política, à
· frente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, na ajuda que :Prestou à Legião Brasileira de
Assistência c: na colaboração permanente que dava à
Cárhpahh"a Nacional de Escolas da Comunidade, no Tri~
bunal de Contas da União, na Presidência do Instituto
de Previdência dos Congressistas, na advocacia, também
auricular,junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribu~
nal Fed_eral de Recursos~ no Superior Tribunal Militar,
- pOi onde passou, Henrique de i.a' Rocque não procurava, e tenho a impressão _de que jamais procurou, servir.se, mas sempre servir. Daf por que, nobre Senador Ale-
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xandre Costa, eu pinço, do -discurso há pouco proferido
_pelo eminente Senador Nelson Carneiro, dois conceitos:
Henrique de La Rocque foi urii pC:idulário de afeições,
amou ao próximo mais do que a si mesmo. Por isso,

Hnerique de La Rocque, no dizer do poeta alemão,
amou servindo, plantou amor durante a vida e, na certa,

colherá amor após a morte.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Muito obrigado,
nobre Senador Helvfdio Nunes.

ContinUo:
Valho-me da descrição de sua ação e personalidade no
discurso pronunciado pelo nosso ex-colega de Câmara,
Deputado Ivan Luz, hoje Procurador-Geral junto ao
Tribunal de Contas da União, na sessão ali realizada em
homenagem a La Rocque.
"Foi paciente, humilde com os poderosos, e sua paciência e humildade quantas vezes detiveram o gestO rude, e amansaram a soberba, e suavizaram o castigo, c
desviaram a vingança. e abrandaram a justiça."
O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Ouço o aparte do
nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora-- Erni-.Jente Senador, nós vimoS
de um passado que jã vai longe. Sentimos a evocação,
pelas palavras de V. Ex•, da figura desse homem. Jovens
estreantes, vindos de paragens tão distantes, como éramos nós, nos Idos de 50, enfrentávamos um meio completamente diferente do Rio e encontrávamos naquele
todo-poderoso de então, tão poderoso quanto simples, a
sinceridade nas afinnativas que fazia às pessoas que militavam em partidos opostos ao seu e que tanto guerreavam, à época, ao que ele servia, e a atenção que dava a
todos que, encaminhados justamente pelo amigo e adversário, o procuravam. S aquele homem tão bom e ao
mesmo tempo tão justo. Mas não era esta evoca:ção que
hã pouco mais estava percutindo nossos ouvidos. Talvez,
defeito de ·origem, damos muito valor à bravura, à coragem, e algo que aqui ouvi pouco falar, era da bravura
que ele tinha, a bravura serena, a bravura bem apresentada, nos idos de 1954, quando da deposição e, depois,
da morte de Vargas; do estímulo à justiça, mesmo com
sacrifícioS e perigos para a sua poSição, ci_ue--ele dava aos
perseguidos pela Revolução recém-vitoriosa de 1964.
Eram três imagens que vinham à nossa merite, enquanto
V. Ex• aqui dizia, e nós que tivemos a honra de ser seu
amigo, talvez dos mais antigos- que nesta CaSa: estão, dizemos:.,. HEra tão bom quanto valente, era tão valente
quanto bom".
O SR- ALEXANDRE COSTA - Muito obrigado,
nobre Senador Virgílio Távora.
Não foi La Rocque simplesmente o homem bom que
muitos pregam.
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex• me permite um apar-

te?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer,
nobre Senador Lourival Baptista.
O Sr. LourlvaJ Baptista- Eminente Senador Alexandre Costa, chegava ao meu gabinete, quando ouvi aspalavras de V. Ex' a respeito do sàudoso Senador Henrique
de La Rocque. Não poderia deixar de associar-me às merecidas homenagens que esta Ca-sa presta a este nosso
saudoso colega Henrique de La Rocque, que deixou uma
tradição de incomparável bondade, indiscutível talento,
invejável cultura. Meu amigo de infância, entramos no
tradicional Colégio "Antônio Vieira, na Bahia, onde fizemos o curso ginasíal, j_á lá se vão mais de cinqüenta anos.
Ele, seus innãos: José, Antôriio, C -o caçula, Carlos, que
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era meu colega de turma, eles mais adiantados do que eu;
ele mais velho, como eu dissC. Encontramo-nos posteriormente na Cãmarã. dos Deputados, onde convivemos
durante vários anos e, depois, aqui, no Senãdo Federal.
Ele foi, acima de tudo, um homem de rara sensibilidade e
que sabia atender a todos quantos o procuravam. Um
homem sem medo, um homem que afrontava as situações difíceis, um homem que desejava sempre fazer
justiça, defendendo os menos afortunados, era muito estimado. Henriqu-e de La Rocque sabia ser amigo de seus
aiD.i&oS -e.-adm.a-ae tudo, um modelo de cidadão, a quem
o Maranhão e o Brasil muito devem. Todos os que oco-nheceram falam de Henrique de La Rocque como, acima
de tudo, um homem bom. Recordo, com emoção, ter integrado a Comissão de Senadores, desigoada pelo Senado para representá-lo, por ocasião de seu sepultamento.
A homenagem que, através de V. Ex.', é prestada, neste
momento, ao nosso saudoso companheiro, a quem eu
fuuito estimava, é uma homenagem rrierecida a um homem bom. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu é quem devo
agradecer, nobre Senador. Era um homem bom, como
bem disse a sua colega e amiga, Presidente da LBA, que
aqui se encontra presente.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex' um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre Senador, estou ouvindO o discurso dC V. Ex• e todos nós, aqui, estamos
sentindo, através das palavras de V. Ex•, a evocaçãO daquela figura admiráVel de homem pl1blico que foi Henrique de La Rocque. Henrique de La Rocque, Presidente
da Camparlha NaciOnal das Escolas da Comunidade;
Henrique de La -Rocque, professor, ~indajovem, daquela campanha, onde não havia remuneração de espécie alguma; Henrique de La Rocque, Senador da Repóblica,
Presidente da Comissão de Justiça; Henrique de La Rocque no Tribunal de Contas. Mas o que cresce no discurso
de V. Ex• é Henrique de La Rocque, aquela alma pura de
criança, porque, em verdade, em toda a sua vida, ele conservou sempre pura a sua alma de criança. S essa criança
do Maranhão que todos nós saudamos como um exemplo para as gerações que aí vêm, como um exemplo para
este Brasil que está tão necessitado de homens responsáveis; saudamos também como um exemplo de fraternidade univ~rsal. Re-ce.ba, pois, Senador, o nosso apoio, o
apoio de Pernambuco ao magistral discurso que V. Ex•
está pronunciando nesta tarde, quando evoca, em corpo
inteiro, a figura daquela criança maranhense.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu é .que devo agradecer a V. Ex• o aparte. São os apartes dos seus nobres
colegas, testemunhos de toda a sua vida parlamentar,
qUe- irão, ·por certo, enriquecer esse meu despretensioso
pronunciamento.
Foi, também, alêm do homem bom, um homem ilustre. culto e generoso, que durante 70 anos conduziu um
imenso acervo de qualidades e virtudes que procurei
realçar nas minhas palavras, e, mais ainda, outras tantas
que a deficiência do orador, agora completada pelos
meus nobres colegas, não permitiu oferecer o brilho desejado.
Esse homem que o Senado homenageia hoje, quando
completa um ano de sua morte.
O Sr. Passos Pôrto - Permite-me V. Ex• um apai'te1
O SR. ALEXANDRE COSTA- Nobre Senador Passos Pôrto, com muita honra, sabedor da amizade profunda gue ligava V. Ex• ao Senador Henrique de La
Rocque.

-o Sr. Passos Pôrto -

Neste instante em que a nossa

ciSã; alràVés da palilvra de V. Ex•, reverencia o imortal
Henrique de La Rocque, eu fiquei a me lembrar do que
me dizia, certa feita, Adaucto Lúcio Cardoso, quanto ao
destino dos homens públicos do Brasil. Enquanto aque-
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les que passaram pelo Poder Executivo ficavam imortalizados em monumentos, em praças públicas, o parlamentar se recolhia à inemória -dOs Anais das duas Casas do
Congresso, e se perdia a sua lembrança, vista e revista só
depois daqueles que compulsam a vida do nosso Parlamento. Tive a honra de, no dia em que morria o nobre
Senlidor Henrique de La Rocque, fugir ao regimento
desta Casa e suspender a sessão, porque entendia que naquele final de tarde o Senado teria de prestar homenagem a uma das suas figuras mais eminentes, por tudo que
foi dito aqui e, no meu caso particular, pelo companheiro que tive, no Instituto de Previdência dos Congressistas, quando juntos fomos conselheiros, ele Deputado e
depois Senador. Posteriormente ele me sucedia na Presidência daquela instituição. Graças ao seu prestigio, foi
possível modificar a legislação daquele Instituto de Previdência e,- através dele, assegurar aos pensionistas um
subsídio, uma pensão_, pelo menos muito melhor do que
aquela que anteriormente era paga por aquela instituição, Devem os apo-sentados do Instituto de Previdência dos Congressistas a melhor pensão que recebe hoje,
graças ao prestígio, ao esforço, à generosidade de Henrique de La Rocque. Ao me congratular com esta Casa e
reverenciar com V. Ex• a memória daquele grande homem público, sei que ele via se recolher, como dizia
Adaucto Cardoso, aos Anais e à lembrança desta Casa,
mas espero que, sempre, alguém, ao compUlsar a história
destes tempos, veja e ressalte que Henrique de La Rocque foi uma das grandes figuras que o Brasil teve nestes
últimos anos. Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Agradeço, Senador
Passos Pôrto, e devo ressaltar que acompanhei de perto
o testemunho que V. Ex• presta. Quando deixava o nosso convívio um dos mais eminentes homens públicos,
político da mais alta projeção, Hder, companheiro e amigo, que foi o Senador Daniel Krieger, La Rocque soube
do quanto um homem, que se entregara tantos e quantos
anos à vida pública, iriil perceber como aposentado do
Instituto. Houve a revolta íntima, natural em tudo aquilo que pregamos sobre a sua personalidade. E, juntamente com V. Ex', com o apoio dos demais Senadores, houve
a reforma e se propiciou, hoje, aposentadoria aos- Srs.
Senadores, não ainda compatível com o cargo, IDas, pelo
menos, melhor, ou em melhores condições da que dispúnhamos.
É esse o homem que o Senado homenageia, hoje,
quando completa um ano de sua morte, repito. Honrou
todos os cargos e funções que exerceu. Honrou todos os
mandatos que representou com brilho.
O Sr. Almlr Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito, nobre Senador pelo Ceará, meu amigo Almir Pinto.
O Sr. Almlr Pinto- Nada mais justo do que a idE:ia de
V. Ex• e do Senado, enfim, dos colegas de Henrique de
La Rocque, em homenageá-lo no primeiro aniversário
do seu falecimento. Já o conhecia de nome, ainda lá no
meu Ceãrá~ Ao chegar ao Senad_o, em 1979, tinha quase
sempre a meu lado_ aquela figura serena, tranqUila e bondosa de La Rocque. Diagnosticada a sua doença, vai a
Sà(l Paulo para se operar. E digo a V. Ex•, com muita
sinceridade, pedi muito pelo êxito daquela cirurgia. Voltou Lã RoCque satisfeito C, uma manhã, eu me encontrava no meu gabinete, quando entra o La Roque com um
pequeno embrulho: Almir, eu venho lhe trazer aqui uma
lembrança. Ainda hoje eu a tenho cqmo um relíquia. Era
-um relógio. Ele-disS:e;...Almir, olhe para esse rC:16gio: ele
marca como os outros as horas, os minutos e os segundos. Como -nos advertir que a sucessão dos dias e das
noites nos leva ao fim. E um dia, sem quen6s esperemos,
pára o relógio da nossa vida. S a morte. Obrigado, La
Rocque".
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O SR, ALEXANDRE COSTA- Obrigado, nobre Senador.

Honrou todos os mandatos que representou com brilho. Honrou, enfim, o Maranhão - sua terra natal.
La Rocque deixou 8migos, e deixando amigos, deixou
saudades ...

Muito obrigado. (Muito bem!

Palma~.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
ATO DO PRESIDENTE
N"' 97, de 1983

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimelito- Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato·da
Comissão Diretora n"' 2; de 4 dC-abfH de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 006657.83 resolve apo-

sentar Yvonne Rego de Miranda, no cargo de Técnico
Legislativo, Classe;,. ••Especial", Código SF~AL-NS-011,
Referência NS-25, do Qu-adrõ Pe-rmanente dõ Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso Ill, parâgrafo
único, e 102, inciso I, alínea "a", da ConstituiçãO daRepública Federativa do Brasil, combinados com os artigos
427, inciso II, 428, inciso I, 429, inciso V, e 4i5, § 4q; dO
Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n\1 58, de 1972, com proventos
integrais acrescidos da gratificação de Nível Superiõr e
da gratificação adicional por tempo de serviço a que tem
direito, na forma do artigo Jq da Lei n9 5.903, de 1973 e
artigo 10 da Lei n\1 4.345, de 1964,
·
Senado Federal, 2S de agosto de 1983. -Nllo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
11' Reunlio, realizada em 29 de junbo de 1983

As dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Nilo Coêlho, presentes os Srs. Senadores
Roberto Campos, Presidente, José: Lins, Affonso Camargo, Fernando Henrique Cardoso, Jorge Kalume e
Luiz Cavalcante, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de compareCer por motiVO justificado; OS" Srs.
Senadores Benedito Ferreira, João CaStelo, Albano
Franco, Severo Gomes~- Josê -FiageliL Havendo-Iiéirnero
regimental, o Sr. Presidente dá por iniciados os trabalhos
da Comissão, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é: dada como aprovada. A seguir, passa-se à
apreciação da pauta: Projeto de Decreto Legislativo n\1
6f82- Aprova -o--tCxto do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialis·
ta da Roménia, assinado em Brasília, a 12 de maio de
1981. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso,
que apresenta parecer favorável ao projeto. Não há discussão, e o parecer é aprovado por unanimidade. Projeto
de Lei da Câmara n'~ Sf82- Dispõe sobre a unificação
progressiva do salário mínimo em todo o território nacional, prescreve a forma de sua execução e dá outras
providências. Relator: Senador José Lins, que oferece
parecer pela rejeição do projeto. Não hã objeção a.o pa~
recer apresentado, sendo, então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei da Câmara n\1 48/82 - Faculta a
produção e a venda do açlicar mascavo. Relator: Senador José Lins, que oferece parecer contrário ao projeto.
~ão há discussão, sendo o parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Senado n' 230/81 -AutoriZa
o Poder Executivo a instituir um adicional sobre a carga
tributária das pessoas ffsicas e jurídicas, revertendo o

produto de sua arrecadação para o ensino de primeiro e
segundo graus._ Relator: Senador Jorge Kalume, que
apresenta parecer favorável ao projeto. Conhecido O
voto do Relator, o Sr. Senador José Lins solicita vista do
projetO, qUe é concedida pela Presidência, Projet~ de Decreto_ Legislativo n\1 14/82- Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Finlândia, sobre Cooperação
_Económica e Industrial, celebrado em Brasflia, a 5 de novembro de 1981. Relator: Senador Fernando Henrique
Cardoso, que apresenta parecer favorâvel ao projeto,
que é aprovado pela Comíssão. São adiadOs, em virtude
da ausência dos Relatores, as seguintes matérias: PLS nq
8/82, PLC n• 96/81, PLC n• 33/83, PLC n' 25/82, PLS
n• 241/80, PLS n• 232/81, PLS n• 248/81. A pedido dos
Relatores, que desejam rever os pareceres, são adiados
os PLS n" 9(81 e PLC n\1 114(82. Em seguida o Sr. Senador Affonso Camargo ressalta que não há número regimental suficiente para deliberação, o que é constatado
pela Presidência. Ficam adiados para a próxima reunião
os PLS n• 53/81, PLS n• 233/81 e PLS n• 199/81. Antes
de ser encerrada a reunião, usam da palavra os Srs. Senadores Affonso Camargo e Fernando Henrique Cardoso,
que consideram bastante proveitoso este primeiro semestre ao ano de 1982, vez que o Sr. Presidente está tomando providências no sentido de dinamizar Os trabalhos da
Comissãõ: Também fazendo usO da palavra, o Sr. Senador José Lins reitera a solicitação de se fazer- um estudo
aprofundado das Resoluções n\ls 62(75 e 93/76, ambas
do Senado Federal, que dizem respeito a endividamento
dos Estados e Municípios. O Sr Presidente esclarece que
estudos preliminares estão sendo realizados por sua assessoria, que não está medindo esforços para obter todas
as informações necessárias ao estudo das citadas resoluções. Continuiindo, o Sr. Presidente reafirma que pretende realizar no segundo semestre do corrente ano, em
Conjunto coffi a COmissão ·de FinançaS, unl ciclo de palestras- sobre o tema.. "reforma tributária", que deverá
contar com a presença de Ministros de Estado, técnicos e
estudiosos no assunto. Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente determina que as notas taquigráficas tão logo
traduzidas, sejam anexadas à presente Ata, e encerra a
reuniãO, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada serâ assinada por S. Ex•
ANEXO À ATA DA 11• REUNIÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA, REALIZADA EM 29
DE JUNHO DE I983, ÃS 10:00 HORAS, QUE SE
PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SR. PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAM-POS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO
GOMES
"INTEGRA DO AiANHiMENTÓ TAQUI,
GRÁFICO
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Declaro
abertos os trabalhos.
O item 1 da pauta é um acordo de Cooperação Cientf,..
fica e ,Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da
Roménia, assinado em 12 de maio de 1981. O ielator é: o
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, a quem
Concedo a palavra.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO do Projeto de Decreto Legislativo n\1 6/82, que
aprova o texto do Acordo de Cooperação CientifiCá e
Tecnológica com a Romênia. A matéria se origina em
mensagem presidencial e é enviada a.o Congresso Nacional. Na eXposição de motivOs, o ~stro de Estado das
Relações Exteriores ~ciarece que o novo instrumento
vem ampliar a base inktitUcional da cooperação existente
Trata~se
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entre os dois países, estendendo-a ao campo de pesquisa
-em diversa área das quais se destacam novas fontes de
energia, extração e processamento de óleo, de gás natural, química e petroquímica, fisica nuclear, minas,geolo:
gia, usinas, equipamentos energéticos, metalurgia, equipamento agrícola, pecuária e transporte. O objetivo básico desse acordo vai ficar fora do Congresso Nacional,
visto que, somente por via diplomática e enter.dimentos
complementares, é que se desenvolverá o acordo.
A Comissão de Relações Exteriores do Senado, em
função disto, apresentou uma emenda substitutíva, que
foi examinada pela ~missão de Constituição e Justiça, e
mereceu parecer contrário daquele órgão técnico. A Cdmíssão -de Educação e Cultura, pelos mesmos motivos
que fundamentaram a apresentação do substitutivo, entendeu que a Comissão de Constituição e Justiça deveria
ter apresentado emenda substitutiva, alterando a cedação do texto proposto para o parágrafo único do art.
19, nos seguint~ tennos:
..Quaisquer atos ou ajudas complementares de
que possam resultar na revisão ou modificação do
presente acordo, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional."
No âmbito de competência regimental deSta Comissão, entretanto, tendo em vista o exame do texto acordado, verifica-se, Como anteriormente assinalamos, que
nada há que poSsa atgílir contra a sua aprovação. ~este
o meu voto.
Eu, na verdade, tive dúvida quanto a essa matéria,
porque, do ponto de vista económico, é razoável que se
faça o acordo. Do ponto de vista do sistema de controle
do Congresso, é conosco, mas todos os demais acordos
também o são. Então, eu não quis prejUdicar este acordo
com um voto contrário.
O meu voto ê favorável
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Alguma
objeção por parte dos Srs. membros da Comissão? (Pausa.)
Está aprovado o parecer.
Passamos a outro item da nossa pauta.
Projeto de Decreto Legislativo nq 08(82, acordo de
cooperação científica, técnica e cultural entre o Go_verno
brasileiro e o de Mali.
O Senador Lomanto, relator da matéria, não estâ presente._
Item n\1 3:
Projeto de Lei da Câmara n" 96(81,-sobre trabalho
temporário nas empresas urbanas. Não está presente o
relator.
Item 4: Também não está presente o relator do item 4;
que torna obrigatória a inscrição do dístico, que especifica, nas embalagens de bebidas alcoólicas.
Item. n\1 5: Unificação progressiva do salário mínimo
em todo território nacional.
O relator é o Senador José Lins, a quem concedo a pa·
lavra.

O SR. RELATOR (José Uns) -Sr. Presidente, proveniente da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nt
SJ82 é submetido ao exame dessa Comissão de Economia. A proposição pretende unificar o salário mínimo,
progressivamente, em todo o território nacional, pr-escreve a forma de sua execução e dâ outras providências.
O título da justificativa do autor, o ilustre Deputado
"Geraldo bulhões é o seguinte:
-As iniciativas em favor da integração nacional constituem hoje uma rc:afidade irreversível. A fidelidade com
que todos os Governos da Revolução vêm dando com~
primento aos objetivOs intt!gracionistas, é a melhor ~a·
rantia da contipuidade desse processo. Não se trata simplesmente da integração fisica do território, a comunhão
nacional; mais do que isto, estamos assistindo, de 1964 a
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esta parte, a uma etapa decisiva do processo brasileiro de
desenvolvimento, com a incorporação à economia ativa
de vastos contingentes humanos, antes marginalizados.
Parece:nos indispensável a unificação salarial, pois já
não se jqstifica a permanência de uma discriminação de
salârios, porque não tem embasamento numa realidade
contemporânea.
O critério pretendido pelo autor para unificar, progressivamente, o salário mínimo, em todo o território
nacional, é o seguirite: as atuais regiões e as sub-regiões
em que se divide o País, para efeito de fixação do salário
mínimo, são agrupados em três zonas, de acordo com a
seguinte discriminação:
1' constituída pelos Estados do Pará, Ceará, etc.,

atê Fernando de Noronha.
2• abrangendo os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catariria, Rio Grande do Sul e
Distrito Federal.
3• abrangendo Amazonas, Acre, Goiás, Mato
Grosso, Maranhão, Piauí, Território de ROraima- e
Território de Rondônia.
b) Na elevação do salário mínimo que sC prciCC:.
der, após a promulgação desta lei, as diferenças não
poderão ser superiores a 10% entre aii zorias disCriminadas, de tal forma que os índices fixados para a
I• e para a 3• corresponderão, respectivamente, a
90% e a 80% no mínimo do valor fixado para a 2•
zona.
c) Na alteração subseqUente, a I' e a 3• zona
passarão a constituir uma só região, mantendo nos
seus respectivos índices na diferença de 10%.
Na elevação seguinte, finalmente, será procedida
a unificação do salário em todo País.

-A proposição preconiza, também, que as peculiaridades da política econômica, financeira e social do Governo Federal poderão detenninar que seja reduzido o limite de lO% a crit~rio do Poder Executivo.
A análise do comportamento do salário mínimo, ao
longo do tempo, pennite constatar que tem decrescido
tanto o m1mero de regiões com salários mínimos desiguais, com uma diferença entre esses salários. Existe,
portanto, uma tendência intencional e progressiva no
sentido de eliminar as- diferenças regionais dos salários
mínimos. Entretanto, esta unificação deve acompanhar a
diminuição das desigualdades de rendas internas a nível
regional, pois, as elevações salariais bruscas poderão
acarretar problemas económicos e sociais, tais como o
desemprego, redução do ritmo da atividade econômica e
aumento de preço. Tais problermr:s se agravam na medida em que os aumentos salariais se distorcem da realidade regional.
O Decreto n" 88.267, de 30 de abril de 1983, que fixou
novos salários núnimos paia tOdo o território nacional,
atende a seu modo a intensão do autor. Sem dt1vida,
para efeito de fixação do salário m.fninl.O O referido Decreto estabeleceu duas grandes zonas, cujos novos níveis
de salãrio mínimo sãO:- 30.600,00 e 34.7?'6,00, coincidentemente com a diferença de cerca de 10%, como deseja o
autor. A próxima etapa poderá ser unificação do salãrio
mínimo a nfvel nacional, se não for compatível com a
realidade de então.
Assim sendo, consideramos a proposição desnecessária, tendo em vista que o Decreto n9 88.267/83 atende
os objetivos almejados pelo ilustre Deputado Geraldo
Bulhões, e somos portanto pela rejeição da matéria.
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da Câmara n" 48/82, de autoria do ilustre Deputado
Herbert Levy.
(Leitura do Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Os Srs.
Senadores têm alguma objeção? (Pausa.)
Não havendo objeção, fica aprovado o parecer.
b relaior do item 7, é o Sr. Senador Albano Franco,
que não está presente.
O item n" 8 da agenda dispõe sobre a utilização obrigatória de fibras de algodão na composição de tecidos e
determina outras providências. O relator é o Sr. Jorge
Kaliune, a quem concedo a palavra.
O SR. RELATOR (Jorge Kalume)- Sr. Presidente,
eu gostaria de retir":r este projeto, hoje, e relatar apenas
o outro. Vamos deixar o n9 8 para depois do recesso, pois
pretendo reestudar este assunto.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Passamos, então, ao n.,. 9, de que é relator o Sr. Jorge Kalume,
que tem a palavra.
Õ SR. RELATOR (Jorge Kalume)- Sr. Presidente, o
parecer é o seguinte:
(~iu!a do Parécer .)
Assim sendo, somos pela aprovação do projeto de lei
do Senado, 830(81.
Era o que tinha a apresentar a V, Ex•
~- Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex• e aos meus estimadós colegas que não cheguei a me aprofundar no estudo
desta matêria, porque, por se tratar do problema de educação, princiPalmente _de .projeto oriundo do nosso estimado colega, o Senador João Calmon, considerado no
Brasil um campeão da educação, pela maneira como S.
Ex• vem se dedicando ao assunto, eu aceitei imediatamente O estudo feito a cerca desta proposição.
O SR. JOSÉ LINS -Sr. Presidente, eu peço vista deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O Senador José Lins pede vista. ~ concedida a vista.
Passemos ao item n' 10. Proíbe a participação de capital estrangeiro nos ramos de atividade que especifica e dá
outras providências.
Não está presente o Senador Pedro Simon.
Item n" 11. Não está presente, como informei, o Senador Pedro Simon.
Item n" 12. O Sr. Senador Luiz Cavalcante ê o relator
do projeto, que introduz alteração no Código de Mineração.
O SR. RELATOR (Luiz Cavalcante)- Sr. Presidente, trata-se de uma mat~ria muito complexa, pois modifica o Código de Mineração. E eu recebi, agora, um relato
feito pela assessoria, e não estou em condições, no momento, de prestar aos colegas as explicações que, por certo, a leitura do projeto vai s~scitar. Então, peço que o inclua na pauta da próxima reunião da Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Se não
houver objeções, V. Ext será. atendido. (Pausa.)
Passemos ao item 13, de queé'relator, também, o Sr.
Senador Luiz Cavalcante, que tem a palavra.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Projeto do. Senador
Gastão MUller, ê o que me incumbe relatar.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - O voto
do relator é negativo. Alguma objeç~o? (Pa~saJ _
Não havendo objeção, passamos ao item seguinte, que
trata do Projeto de Lei da Câmara n" 48, que faculia a
produção e vendo do açucar mascava. O relator é também o nobre Senador José Lins.

Não sou muito versátil neste assunto de drogas, mas se
depreende aqui que há joVens que se prevalecem destes
produtos para satisfazerem a su~. paixão mórbida pelos
tóxicos~ Portanto. eu me dispenso de ler na integra o relato, porque ele parece ocioso. E concluo pela aprovação
da" projeto do nosso eminente camarada, o Senador Gastão MUller.
- ·- -

O SR. RELATOR (José Lins) -Sr. Presidente, ésÚj:)mctiOO a exâine desta doutra Comissão o Projeto de Lci

SR. JOS.t:. UNS- 1:.inegávela boa intenção do autor do projeto. Em todo caso, eu tenho muita dúvida.
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Primeiro, q-uantO à existência desses repelentes, eu não
sei se existiria no mercado alguma coisa que pudesse satisfazer a intenção deste projeto. Em segundo lugar, eu
não estaria certo de que a introdução desses repelentes
levasse a atingir o objetivo do autor. Não sei até onde
essa medida poderia prejudicar, de algum modo, a indústria dessas colas. De modo que eu voto contra o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Hã o
voto favo"rável do relator um voto contrário, do Sr. Senador Josê Lins. Como se pronunciam os demais?
Meu voto também seria contrário porque duvido da
exeqUibilidade técnica, mas não tenho o direito de votar,
a não ser para desempatar.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Parece que ficou indecisa a aprovação do projeto, porque o número não
possibilita a sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Não há
número regimental. Seria melhor adiar, porque o Senador Jorge Kalume disse que assinaria, mas não disse o
que assinaria. Então-, cria-se uma situação de indecisão.
~ melhor adiarmos.
Passemos ao item 14." O" Relator é o nobre Senador
Luiz Cavalcante.

O SR. RELATOR (Luiz Cavalcante)- Passo a relatar o Projeto de Lei apresentado pelo eminente Senador
João Calmon.
O Projeto, apresentado na legislatura de 1981, foi arquivado e, agora, volta ao exame das Comissões. Solicitação de desarquivamento pelo autor.
O ai't. 1', que é o fulcro do projeto, é o seguinte:
••Ficam as empresas, nas quais a União ou os Estados têin pã.rticipaÇão acionária majoritária, obrigadas a aplicar no ensino de 1' grau quantia correspondente a 3%, no mínimo, de seus investimentos
globais."
De autoria, corriO disse, do Senador João Calmon, a
quem chamo de Senador da Educação, porque ele tem
verdadeira obsessão por esses assuntos de educação.
Sr. Presidente, para mostrar o vulto de recursos que
este projeto acarretaria, eu passo a ler, na justificação do
autor, um tópico que ele "diz:
Para que se tenha uma idéia do que virá representar a
aplicação da presente lei registril-se que se prevê, para o
exercício de 1982, o investimento global de 2 trilhões e 65
bilhões de cruzeiros, de acordo com os números extra·
oficiais. Então, 3% desses 2 trilhões seriam mais de 60 bilhões de cruzeiros; para este ano, a coisa iria à casa dos
100 bilhões. Isto mostra o volume de recursos que faria a
felicidade do S.enador Calmon. Pode-se argair, talvez, a
inoportunidade, digamos assim, tendo em vista que as
estatais, nesta hora, estão sendo também podadas nos
seus recursos e eu tenho a impressão de que elas não
iriain Sceit8.r, muito pasSiva-mente, mais um corte dos
seus recursos. No entanto, o projeto me parece que é digno de tramitação em todos os planos do Congresso Nacional. E, portanto, eu sou pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) palavra o nobre Senador Jos~ Lins.

Com a

O SR. JOS~ LINS - Sr. Pre&idente, a impreSsão que
eu tenho ê que, com quanto a intenção do autor seja a
melhor possível, o projeto em si não é adequado. Primeiro, porque ê claro que, de qualquer modo, esse custo, em
si, vai recair sobre a comunidade. As estatais têm que tirar, de algum modo, esses 3% das suas vendas. Segundo,
as estatais não são propriamente entidades responsáveis
pelo ensino. De modo que a impressão que eu tenho é a
de que o projeto não é adequado, não é esse o meio de
conseguir esses recursos para o ensino. Eu sou contra.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Mais alguma objeção?
--0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Esta matéria é muito dif1cil de ser resolvida, assim, por
medidas casuísticas, uma aqui outra ali. A interição realmente é boa, pois o ensino está numa situação_ desespera·
dera. Eu não creio que possa resolver o problema por
esse meio.
Vamos ver se o Senador Affonso Camargo·tein opinião divergente.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Eu também penso
que a intenção ê boa, mas parece que não é este o caminho.
Eu tenho a impressão, Sr. Presidente, de que essas matérias po1êniicas áeVerii" adiar a discussão, pQl'que não hã
número para votar. O que tem sido praxê ê que nessas
reuniões em que não hã número necessãrio é aprovarmos

as matérias pacíficas. -Acho que, inclusive neste caso,
desde que se trata do Senador João Calmon, não conviria decidirmos.
O SR. PRESIDENTE (l!..oberto Campos)- Eu estou
de acordo.

O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, nestas condições
eu pediria a V. Ex' qUe suspendesse a reunião. Nós não
temos número para deliberar e não valeria a pena discutir esta matéria.
O SR. AFFONSO CAMARGO - V. Ex• podia pedir
vista.
O SR. JOS~ UNS- Não, eu já tenho a minha opinião fOrmada. Eu sou contra.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Então, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- S6 hã um
outro assunto, para votarmos que espero não seja con-.
troverso. ~ um texto de acordo entre o Governo do Brasil e o Governo da.Repllblica da Finlândia, sobre cooperação econômico-industrial. Esses acordos são mais ou
menos acordos-padrão, tendo parecer do Senador Fernando Henrique Cardoso, que é favorável. Tratando-se
de coisa lião controvérsia, mais -ou menos rotineira, pergunto se haverá objeção à sua aprovação. (Pausa.)
Assim sendo, damos o projeto por aprovado.
Quanto aos demais projetas restantes, parece--me que
o número 15, do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, está atendido, porque o Executivo já tomou provi·
dências para fazer o cãlculo na base dos saldos médios, e
não dos saldos mínimos. Portanto, parece ter perdido a
oportunidade, mas ouviremos a confirmação.
O último dos projetas em pauta ê do Senador José
Fragelli, que não está presente. Nós poderemos adiá-lo.
Eu gostaria apenas de pedir autorização à Comissão
para discutir com o Presidente da Comissão de Finanças
um esquema de início das audiências sobre reforma tributária. Teria qtie ser um esforço conjunto das Comissões de Economia e de Finanças. ConvocaríamoS, inicialmente, os Ministros diretamente interessados, o Ministro Delfim, MiniStro Galvêas e, por sugestão do Senador Affonso Camargo, também o Ministro da Desburocratização, que também deve ser um Ministro da -descentralização tributária, o Ministro Hêlio Beltrão. Isto ficaria para depois do recesso.
Eu me permitiria, ulteriormente, submeter à Comissão
uma lista de eminentes fiscalistas que irão ser ouvidos
sobre a matéria, para nos prepararmos e fornecer ao
Executivo sugestões sobre reforma tributária.
O SR. JOS~ LINS - Isto em reuniões conjuntas das
duas Comissões?
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -· (;, em
reuniões conjuntas. Acredito que não se pode separar o
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asp-eCtO económico do finanCeiro. Tendo que discutir o
problema com o Presidente da Comi_ssão de Finlulçai,
pediria autorização para iniciar esses entendimentos.
O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, eu tinha uma sugestão a fazer. Que V. Ex• adotasse algumas providências no sentido de mandar elaborar um reestudo dos textos d~ Resoluções n% 62 e 93, par~_um posicionamento
novo da Comissão em relação aos problemas dos empréstimos. Parece que é um assunto que jã foi ventilado
aqui,-inclU.sive em plenáriO. Fica a critério de V. Ex' ver
a oportunidade.
_ O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -O Senador tem toda razão. Estudos intensos já vêm sendo efetuados por minha assessoria, conjuntamente com o Banco Central e a SEPLAN. Estão procurando formular
uma proposta de revisão de ambas as Resoluções, 62 e
93. -Infelizmente, esses trabalhos não fiCaram prontos,
pois são bastante complexos e as primeiras conclusões
são melancólicas, no tocante a total insolvência de Estados e municípios. De modo que penso que se deve ligar
este problema de revisão da Resoluçãon'i' 62 a certas sugestões sobre redistribuição de rendas. De outra maneira, nós teríamos que, por elementar prudência, simplesmente rejeitar, in lúillne, todos os pedidos que aqui viessem. O Sr. Amorim está estudando este assunto e eu pergunto qual o progresso desses estudos.
O ,SR. AMORIM -(Fora do microfone.)- Na Resolução n9 62, hoje, deSPesa riãO entra em- consideração
paia capa"cid3.de de endividainCntO. Ao Cõritrâiio da--Primeira Redação da de n"' 62. Houve uma primeira Redação da 62 que entrava com a despesa corrente; depois
foi mõ-dificado, e o resultado, agora, depois de 6 anos, de
fazer dívidas extralimites sem limitação, sein um controle sobre as despesas correntes, a sitUação se tomou extremamente grave. Então, a tendência ê haver duas providências: uma restritiva e a outra de aumento de renda
dos municípios. Se não for aumentada a renda de municípios e dos Estados, não .Se vai conseguir nada.
O SR. JOSê LINS - Sr. Presidente, eu não sei se é
oportuno, mas eu lembraria a conveniência de se verificar a dívida da administração direta e das autarquias. E,
, na parte das autarquias, se fosse possível, separã.r aque-las dívidas relativas às instituições que têm renda própria, por exemplo, tipo COHAB, que certamente constrói, aluga e tem as suas rendas. Portanto, de certo modo
o pagamento, teoricame'nte, não interferiria com a -própria economia do_Estado. Este é um aspecto interessante, porque eu tenho a impressão de que uma grande parte
dessas dívidas dos municípios pelo menos estaria relacionada com água, esgoto, habitação, que têm a sua rec:eita
própria e poderia confundir um pouco o problema.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -A sugestão é muito pertinente e será levada em consideração-. Espero que, logo depois do recesso, jâ tenhamos uma mi~
nuta de reVisão da Resolução n"' 62, com uma apresentação concreta dessas complexidades. Mas não haverá
solução que não passe por uma redistribuição de renda
em favor de Estados e Municípios.
Tem a palavra o nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu
queria apenas expressar o meu ponto de vista, que é exa~
tamente este: não há solução para a situação dos municípios e dos Estados, sem uma redistribuição interna de
renda. O resto, nós aumentamos os limites. EU até seria
favorável por causa de São Paulo, mas ê transitório. Aumenta o buraco, não aumenta a solução.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Eu quero aplaÚdir
V. Ex', por tomar essa iniciativã que tem sido muito falaM
da e muito pouco concretizada. Desde que eu ch~ei ao
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Senado, hâ mais de quatro anos, que se fala em fazer um
estlid? shi(l ~ matéria de refOrma tribUtáría.- E tO~Os
aqui cstãó concordes de que, só dessa fo:nna, nós vâmO:s
iesÕivCr o Problelna- da dívida. Alias, fica bem claro,
para mim pelo menos, que essas resoluções sempre foM
ram de iniciatiVa -ao Poder Executivo, porque constit\lM
cionalmente só o Presidente da República pode propor a
resolução. O qui-houve sempre foi a grande facilidã.de
que a União tem criado para dar empréstimOs: Os Casos·.
dos empréstimos em ·moedas estrangeiras são típicoS, '
porque nenhum Estado e Município recebe dólar, recebe
cruzeíros? Então, se facilitou tremendamente -o endividaM
menta em dólar dos Estados e municípiOs, plirque servi3
a União. A União sempre ficava com os dólares parare-solver o problema de Balanço de Pagamentos e entrega·
va cruzeiros, com reajustes cambiais etc. Quer dizer;
dívida. Então, enquanto não se fizer uma reforma tribu...
tária, nós não vamos sair desse impasse, porque não há,
dinheiro, então te-m que se fazer o empréstimo.
1
Eu saio daqui muito alegre, hoje. Acho que terminamos esse primeiro período da sessão legislativa de maneira muito imJ>oitante, poique já percebi que V. Ex' vai
realmente pagar esse peão na unha, como se diz. Vamos
tentar cumprir a nossa parte e dar, realmente, uma refor·
ma tributária ao País.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - A
Comissão de Economia, pelo menos, está unânime ao re-dor dessa tese.

O SR. Jose UNS - Sr. Presidente, eu gostaria de
propor à Comissão um voto de aplauso ao Presidente,
pelo esforço que mostrou tencionar desenvolver nesta
Comissão, restabelecendo o seu prestígio, já nestes pri,;
meiros meses do ano. E que os colegas, inclusive o Sr.
Presidente, aproveitem bem o recesso.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) obrigado!

Muito

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
2JRennião (extraordinária), realizada
em 30 de setembro de 1980

Às dezesseis horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta, na Sala de Reuniões, do Ânexo B, sob
a presidência do Senhor Senador Alberto Silva, VicePresidente, no exercfcio da presidência, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Minas e Energia, com
a presença dos Senhores Senadores Henrique Santillo,
Gilvam Rocha, Itamar Franco e Lenoir Vargas. Participam da reunião os Senhores AJ.Madsen e Domenick R.
Dipasquale, da Divisão de Planejamento e Programas
Bilaterais da Agência de Comunicação Internacional dos
Estados Unidos da América.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores, Luiz Cavalcante, Milton Cabral eArnon de Mello.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que apresente reunião se destina a ouvir a exposição do Senhor
Richard C._ Olson, Assessor Especial do Deputado James
Wright, Lider da Maioria na Câmara d_oS:Representantes do Congresso Nacional dos Estados Unidos, sobre a
Legislação Energética. Em seguida, Sua Excelência concede a palavra ao ilustre convidado, Senhor Richard C.
Ol~on, que.inicia sua exposição, ressaltando a importante lei sancionada pelo Presidente dos Estados Unidos~i de Segurança de Energia dos EUA- através da qual
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aquele Governo criou um fundo de 88 bilhões de dólares
para estimular o desenvolvimento de uma indústria de
combustíveis sintéticoS naq-uele país.
O Senhor Richard C. Olsen alinha .as suas conside-rações enfocando oS seguintes aspectos-: aS pesquisas rea- lizadas após a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha
Ocidental, Estados Unidos e Ãfríca do Sul; as descobertas de imensas reservas de petróleo no Oriente Médio e_o
intereSse dos Estados U o idos em produzir combustíveiS
sintéticos.
No seu entender, os Estados Unidos estão empenhados num programa de produção de combustíveis sintéticos, todavia, iSsO não significa que estes- combustíveiS
logo estarão tomando o lugar dos c-ombustíveis crinven-cionais nO mercado. O qUe aquele país pretende é substituir 1/4 ou 1/3 do petróleo que importa do Oriente Médio e de outros lugares. E este programa, na sua opinião,
terá continuidade, ainda que haja uma queda drástiCa
nos preços mundiais do petróleo. Isso porque, segundo
informações do seu Governo, a produção de petróleo do
Oriente Médio atiilgirã seu pOnto máximo ainda nesta
década.
Sobre a Lei de Segurança Nacional de Energia, o Senhor Richard C. Olson faz um resumo dos seus objetivos
e a aborda enfocando dois programas nela previsto: um
programa da transição ·que já está -sendo cumprido e um
longo praz_o_ que começará tão logo seja cri"ad~ a empresa
que vai desenvolvê-lo - a Corporação de COmbustíveis
-SintétiCos.
Encerrada a exposição, o Senhor Presidente determina
que o texto do seu pronunciamento, após- ser devidamente traduzido para a nossa língua pátria, seja publicado
em anexo a esta Ata.
O Senhor Presidente agradece ao ilustre conferencista
pela brilhante exposição que fez aos congressistas brasileiros, dando por encerrada a presente reunião, lavrando
eu, Carlos da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA l'REUNIÃ.O DA COMISSÃO
DE MINAS E ENERGIA, REAUZADA EM 30 de
SETEMBRO DE /980, REFERENTE À PALESTRA PROFERIDA PELO SR. RICHARD C. OLSON, ASSESSOR ESPECIAL DO DEPUTADO
JAMES WRIGHT, L!DER DA MAiORIA NA
CjMARA DOS REPRESENTANTES DO CONGRESSO NACiONAL DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA, SOBRE A LEGISLAÇÃO ENERGE'J'ICA, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE
AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE EM
EXERC[CIO, SENADOR ALBERTO SILVA.
PRESIDENTE: SENADOR ARNON DE
MELLO
VICE-PRES!DENTE: SENADOR ALBERTO
SILVA
[NTEGRA DO TEXTO TRADUZIDO PARA O
PORTUGUES.
O PROBLEMA DE COMBUSTIVEIS SINTSTICOS
NOS ESTADOS UNIDOS:
COMO ACONTECEU E QUAIS OS SEUS RUMOS
Por Richard C. Olson (Assessor Especial do Deputado James Wright, Líder da
Maioria na Câmara dos Re-/ presentantes do Congresso
Nacional dos EUA.)
Há poucas semanas atrás o Presidente Carter sancionou a Lei de Segurança de Energiã dos EUA. Esta lei é
provavelmente a mais importante obra de legislação
aprovada na última década, uma vez que ela provê um

fundo de atê 88 bilhões de dólares em inc-entivos para estimular o desenvolvimento de uma indústria de combustíveis SintétiCoS ein nosso país.
-Para começar, reconheçamos que os combustíveis sintéticOs Oão são uma descoberta nova. Todos sabemos
que os alemães, nos últimos dias da Segunda Guerra
Mundial, utilizaram em seu equipamento militar combustíveis derivados do carvão. Após a guerra, Dão apenas a Alemanha Ocidental, mas também os Estados UnidOs e a África do Sul continuaram a pesquisar os combustíVeiS SiiitétiCo-s.---Adveio. então, a descoherta das
imenSas reseiv.iis de- petróle_o no Or1ênte Médio. e com
ela a expectativa de produção- aparentemente ilimitada
de óleo barato durante as décadas futuras. Em vista de
tal abundância, apenas o sul-africanos. cpm seus probleespeciais, tiveram a arittwiSão da necessidade para o
ftifiii(i-de descobrir prOcessos que convertessem outros
rciiitsos~ein -colnbllstívi::is-ilqi.Jidos -e- g-asosos.
No ano passado, acompanhando ·o Lídef da Maioria,
Deputado Jim Wright, estive no local de uma das usinas
de liquefação de carvão da Alemanha dos tempos da Segunda Guerfa Mundial; mais tarde visitei duas usinas na
África do Sul, uma em operação e a outra em fase de
acabamento, ambas dedicadas à produção de combustíveis líqUidoS derivados do carvão. Se em nossas mentes
ainda houvesse alguma dúvida sobre se já existe uma tec-_
nologia para produzir combustíveis sintéticos derivados
de materiais comO o carvão. tais dúvidas terminaram
com: essas Visitas.
Na vCrdaae., também nos Estados Unidos tem sido fêito um grande trabalhO sobre _os combustíveis sintétiCos,
mas nosso país ainda terá que construir _sua primeira usina de fabricação de combustíveis sintéticos em escãla comerciã.J. A causa disso tem sido a necessidade de "fazer
vultosos inves-timentos nesse empreendhD.ento. NirigUém, nem mesmo as maiores corporações, quis arriscar
capttal -pãi'a provar que um desseS processOs é viávet enlescala comercial.
Nos últimos anos têm havido nos Estados Unidos diveisas tentativas para CstimU.lã.r o deSenvolviri}.ento de
uma indústria de combustíveis sintétiCos; rilas elas não tiveram sucesso. ou por não terem conseguido aprovação
para instalação ou por não terem obtido por parte das
ind,ústrias a reaçãO deséJada. A Lei de Não-Pr0Iif~ação
Nuclear-de 1974 deu autorização para- qUe fossem dados
inCentivos. mãs eSsa aUtorização erã -tão- extensa - por
tratar de várias- formas de energia - e ao mesmo tempo
tãO criVada de restriçõe~.· que nunca foi utilizada por ninguém,
Em 1975 houve uma nova tentativa, des~ vez para
piCivCr ftiD.dÕs para garantir empréstimos- para a: instalação de usinaS- de combustíveis sintéticOs; mas elã ião
foi aprovada.
Etn 1'976 a Câm<!-ra dos Representantes deixou de
aprovar por um voto - um único voto - a autorização
para um fundo de 3,5 bilhões de dólares para ga~antir
empréstimos e 500 milhões de dólares para á.s~urar
preços básicos para.combustíveis sintéticos. Este projeto
foi derrubado devido aos esforços de uma aliança de gru_pos interessados - de um lad,o os defensores da ecologia, e do_ outro os da indústria do petróleo que teniiam
todo e qualquer envolvimento do governo na produção
de energia.
E finalmente no ano passado, com a diminuição no
fornecimento do petróleo e as longas filas nos postos de
abasteciinento, a Câmara dos Representantes aprov_ou
um projeto de lei que permitia gastos de 3 _bilhões de ,
dólares, principalmente para contratos de compra do governo. A finalidade deste projeto de lei eca garantir aos
produtores um mercado para seus produtos e usar ~s 3
bilhões de dólares para cobrir a diferença entre os preços
vigentes no mercado e qualquer que fosse o preço que tiveSSe sido determinado por contrato. Era nossa opiriião,
1aquela época, e ainda continua sendo, que o Co~ta~te

mas
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aumento nos preços mundiais de petróleo faria com ciue
a referida diferença fosse muito pequena, se de rato existiSSe, ao terilpo em que a produção realmente fosse iniciada.
A ~otaçãº na Câmara foi de 368 contra 25, uma grande diferença da derrota por um voto de três anos- antes.
Tal votação foi u-ma tremenda surpresa para quase todos
- para a indúStria privã:da. para o Senado dos EUA, e
muito especialmente para o Governo Carter. O que ela
reVelou foi que no Congresso havia um número significativo de parlamentareS apoiando os combustíveis sintéticos.
Três semanas depois o Presidente Carter anunciou um
plano de combustíveis sintéticos ainda mais ambicioso,
um que usaria até 88 bilhões em empréstimos garantidos
pelo governo, garantia de preços, contratos de compra e
outros incentivos para tornar uma realidade nos Estados
Unidos_a indústria de combustíveis sintéticos. Em novembro do ano passado o Senado aprovou uma versão
substitutiva da proposição presidencial, e então, durante
quas~ sete meses, as duas Casas do Congresso trabalharam juntas no sentidO_ de elaborar um projeto final que
combinasse os dois projetas de lei tão diferentes que haviam aprovado. O ac_ordo foi finalmente obtido. e o projeto de lei foi transformado em lei no dia 30 de junhO último.
Os Senhores Poderão perguntar: por- que os Estados ,
Unidos estão tão interessados em combustíveis sintético-s? Permitam-me forilecef~lhes algumas datas e cifras.
Os Estados Unidos importam muitas coisas de todo
mundo, mas até 1948 essas importaçõeS não Incluíam o
petróleo. Foi só em 1949 quê os Estados Unidos passaram a gastar mais petróleo do que p·odiam produzir, e
somente em 1971 houve uma parada no constante crescimento da produção d_oméstica de petróleo.
Mesmo assim a situaçâo não era tão séria, pois o petróleo podia ser importado por menos de 3 dólares o barril. Em 1973, na época do embargo árabe, os 6,2 milhões
de barris/dia <iue eram importados peioS Estados Uriidos custavam apenas 8 bilhões de dólares por ano. Mas
veio então a OPEP, e uma súbita tomada de consciência
geral de que o petróleo e o gás são recursos extremamente preciosos e limitados que poderiam e provavelmente
deveriam impor preÇos bem mais altos do que aqueles
obtidos em 1973. Hoje a cORta de importação de petróleo dos EUA nã~ é mais de 8 bilhões de dólares por
ano; é de mais de 80 bilhões anuais.
Pondo i~to em perspectiva, 80 bilhões de dólares não é
muito menos do que total do Produto Nacional Bruto de
iodos os países da América do Sul, com exceÇão do Brasil. Não imp-orta como isto seja visto, -o "fato é que 80 bilhões de dólares é muito dinheiro sendo drenado todos
os anos da economia de um pais.
Finalmente, foi o _vofume da conta de imPortação que
convenceu--o Presidente e o Congresso de que o nosso
pais precisàva de uma indústria de combustíveis sintéti~
cos.
Mas seria o combustível sintético a mais alta prioridade a ser adotada por alguém neste momento? Com relaÇão a ísto, a:cho que tenios que distinguir entre as prioridades fixadas pela indústria privada e as que são fixadas pelo Governo. Devemos ter em mente que este ano
existem aproximadainente 4.400 torres de perfuração em
atividades noS países não comunistas; mais de 3.000 delas estão trabalhando nos Estados Unidos. Portanto, um
fabricarite de equipamentos de perfuração. tomando por
base as torres de perfuração em atividade., diz que a produção mundial de petróleo aumentarã em cerca de 30
por cento até 1985. Eu poderia acrescentar que ele vê isto
ocorrendo não apenas nos Estados Unidos. mas também
no Canadá. na Argentina, rio Brasil e no Mar do Norte.
Segundo estou informado, somente este ano a indústria
petrolífera nos Estados Unidos destinou cerca de 50 bi-
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Ihões de dólares para aplicaçãõ doméstica em capital e
gastos com prospecção.
Acho que por esses números os senhores podem ver
que a exploração de petróleo ainda está recebendo a
prioridade número um. Cómp3tem 50 bilhões por ãno
com 88 bilhões durante doze anos e os senhores terão
uma idéia de onde está a prioridade.
Dizer que os Est3.dos UnidOS eStão emp"efihados num
programa de produção de combustíveis sintéticos não
significa que estes combustlveis logõ estarãO tomitndo o
lugar dos combustíveis convericionais no mc!rcadO.
O que o programa de combustíveiS sintéticOS doS EUA
está procurando fazer é substituir 1 f4 ou 1/3 do petróleo
que os Estados Unidos estão importando presentemente
do Oriente MédiO e de outroS higarCs. Eni minha OJ>liliãO
este programa terá continuidade mesmo que os preços
mundiais do petróleo venham a sofret- uma queda dráSti1ca. O fato é que a necessidade de ~I indústria_~rá ma~or
daqui a 10 anos do que o é hoje em dia, e ainda m3i0r
qentro de poucos anos. Estamos infornl.ados de que a
Produção de petróleo no Oriente Médio atingíiâ seu
ponto máximo -ainda nesta década. Assim, mesmo
Oriente Médio enfrentamos 3 expectatiVa cf:rta ae um
declínio de produção nas déCaCias futuras.
O-Projeto de Lei de Segurariça Nacional de Energiaagora é lei. Vou fazer um resumo para os senhoreS de
como ela funcionará. A lei prevê dois programas separados - um programa de transição que já está setidO curri-prido, e um programa a longo prazo que começará tão
logo a instituição administrativa seja criada. Refiro-me à
Corporação de CombustlVeis- SiDtétiCoS.- ------ - -Durante este período de transição o Presidente Carter
está autorizado a realizar acordos de compras, garantias
de preços, garantias de empréstimos e mesmo empréstimos diretos que tornem possível a algumas companhias
privadas a e:onstrução de usinas de combustíveis sintéticos. Esperamos que durante este período de transição
haja um cert~ número de contratos assinados que fOncretizem a construção de usinas utilizando xisto betuminoso, carvão e outr_os materiais -nativos dos Estados Unidos. O Presidente terá à sua__disposição 5 bilhões de dólares durante este período de transição.
Entrementes, o Presidente nomeou sete pessoas proeminentes para comporem a diretoria da Corporação de
Combustíveis Sintéticos. O Presidente será John Sa,will,
atualmentc o segundo homem no Departamento _de
Energia. Alguns dos outros nomeados têm longa experiência na indústria privada.
Uma vez os membros da diretoria sejain confiimados
pelo Senado dos Estados Unidos, essa Corporação governamental poderá começar a organizar o seu corpo de
funcionários.
Agora permitam-se explicar o motivo pelo qual decidimos criar uma corporação desta espécie eni vez-de realizar este programa através do Departamento de Energia,
que já existe. A resposta é sirriples: este é um programa
que terá que ser executado com estreita cooperação da
indústria privada. As decisões preCisam Ser toriladas rapidamente se pretendemos alcançar as metas a que nos
propomos, que são 500.000 barris/dias de combustível
sintético em 1987, e dois milhões de barris diários--C"iii
1292. Nossa experiência com as agências governamentais
ê tal que não confiamos Cm que umã -agêricia présa a: todos os regulamentos que parecem endêmicos às agências
do governo. seja capaz de alcançar aquelas metas.
Durante os próximos quatro anos, a Corporação disporá 'de 20 bilhões de dólares para o seu trabalho. Desejo
deixar claro que não tencionamos gastar os 20 bilhões de
dólares, ou uma quantia próxima a esta soma. Ao contrário, este ntímero representa o comprometimento total
em empréstimos com garantia, contratos de compfa, etc.
que a Corporação pode assumir. A única maneira de se
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gaStar 20 bilhões de dólares seria se o programa inteiro
fosse um fracasso e todos. os projetas falhassem.
Os incentivos contidos na legislação incluem- contritos
de compras, garantias de preços, garantias de empréstimos, empréstimos e contratos de risco. Em óltimo recurso, no caso da indústria não corresponder aos incentivos
que nós damos, a CorpOração terá. a capacidade de ela
meSJrtã construir atê três Usinas de coinbustíveis sintêlicos. Este aspecto da legislação foi causa de uma grande
pre-ocupa.Çã.O-P!lr parte de muitas inc;lústrias_ que temem a
competição por parte de uma agência do governo no
campo da energia. Entretando; acreditamos que nenhuma dessas chamadas usinas GOCO (Governinent:...... Owned - ...de propriedade do, governo" -- Companyopetated ..operadas pela iniciativa· privãda" sCfá construída jamais).
Depois de quatro_ anos, a Corporação poderá voltar
- ao Congresso e solicitar fundos adicionais, que poderão
chegar até 68 bilhões de dólares. O desempenho da Corporação nos quatro anos seguintes determinará de maneira ampla a reação do Congresso_ ao seu pedido_ de novos fundos. Tenho o pressentimento de que fundos adicionais serão Joi'necidos, mas não de uma só vez.
Agora os senhores poderiam perguntar que importância tem tudo isso para o Hemisfério Ocidental? Antes de
- mais nada gostaria de salientar que a legislação dá provisão para a instalação dC até dois pr_ojetos fora dos Esta- dos Unidos, mas dentro do Hemisfério Ocidental. Isto
oferece a possibilidade de que 2 bilhões de dólares dos
nossos primeiros 20 bilhões de dólares poderiam ser destinados ao desenvolvimento das pesquisas das areias de
alcatrão e do Orenoco, na Venezuela, ou no Lago Atabasca, no Canadá.
Entret?.~dQ,_ o mais importante beneficio para as outras nações do Hemisf'erio Ocidental virá não do financiam_ç9-to _d~ dej_e_r.mi_~ados pr9jetos mas da demoQstação
de nova tecnologia. Por exemplo. temos hoje nos EstadOs -UDTáos três tecnologias -i:iastanie avanÇadas PB.ni a li:
quefação direta do carvão. No entanto, elas são consideradas tecnologias de segunda geração porque nurÍca hou~
ve uma usina de âmbito comercial para reiilizar demonstrações das mesmas. Do mesmo modo, há pelo menos
seis diferetiteS tecnologias que, teoricamente, pOdem extrair Querosene do xisto betuminoso, mas nenhuma delas
foi jamais testada em escala comercial.
Felizmente, no que diz respeito à extração do óleo de
areias de alcatrão, temOJi a vantagem de muitos anos de
produção comercial no Canadá. Duas fábricas que visitei este verão estão produzindo atualmente 150~000 barris por dia de óleo cru sintético. Entretanto, mesmo neste
caso, nós seremos beneficiados com as usinas que estão
sendo construídas no Colorado e Utah, porque elas
apresentam problemas um pouco diferentes dos que se
apresentam· no Canadá. Elas podem at~ encontrar soluções para o probiema do conteúdo metálico -das areias
de alcatrão do Orenoco.
Fiilalmente, precisamos reconhecer que a crescente escassez· do petróleo convencional apresenta um problema
para o mundo inteiro - e nã.o apenas pai-a os países desenvolvidos cujas infra-estruturas são tão amplamente
dependentes dos combustíveis líquidos e gasosos: Se
atentarmos para a quantidade de energia per capita disponível em vários países do mundo, é fácil compreender
que novas e abundantes fontes de energia são necessárias
para propiciai' o crescimento económico de todas as
nações subdesenvolvidas. Certamente haverá necessidade de muíta exploração e desei:tvolvimento nestes palses.
Aqui na América do Sul há muitos lugares que se acredita existir petróleo, e todas essas áreas precisam ser exploradas para beneficio dos povos da América do Sul. Mesmo assim, em última análise todos nós precisamos buscar outras fontes de energia além daquelas já conhecidas.
A fissão nuclear ~certamente em parte a reSposta. Devemos confiar que eventualmente a fusão nuclear e a energia solar contribuirão enonncmentc para suprir as ncces--
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sidades de energia do mundo. E deverá haver outras
opções das quais poderemos diSpor no futuro que ainda
não nos tenham ocorrido. Não obstante a movimentação a favor dos combustíveis sintéticOs é certamente
um dos passos de maior significação já empreendidos até
esta data.
Nos últimos 15 oU 20 anos o mundo tem ouvido muitas manifestações pessimistas cOm respeito à capacidade
do homem de resolver seus problemas. Alguns até sugeriram que_ nosso fracasso em receber sinais de rádio de
outras civilizações do universo possa ser uma forte indi·
cação de que quando as civilizações se tomam muito
avançadas eias se destroem a si mesmaS. Aiildi asSim eu
acho que há muito pouca diferença entre estC: pessimismo_ e o que foi expressado no sêculo XVII quando Galileu foi levado perante a Inquisição por informar o que
ele viu através do te:Iescópio. Todos os progressos da história da humanidade têm sido incómodos, e o que estamos atravessando agora não é mais cómodo. Mas dizer
que a sociedade foi longe demais, que a tecnologia é má,
ou que não S:C pode encontrar soluções para os problemas do mundo, é se arriscar ao ridfculo ou ao desprezo
das gerações futuras.
O natur~!ista e fil§sofo inglês, Walter T. Stace, coloca
o problema da seguinte maneir~ "A civilização vive dentro e através de sua~luta para c_ima. Aquele quê se desesperar e desistir-da luta, quer seja um indivfduo ou uma
civilização inteira, já estâ morto interionnente".
O moviiiiento a favor dos combustíveis alternativos,
exemplificado pelo notâvel programa do etanol no Brasil, e a decisão do nosso governo de partir decisivamente
para o programa dos combustíveis sintéticos, é uma prova de que esta civilização ainda estâ viva. Eu espero que
os senhores concordem.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
3• Reunfio (Extraordinária), realizada em 16 de outubro
·
de 1980
·
Âs nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta, na Sai!J., "Ruy Barbosa", sob a presidência do Senhor Senador Alberto Silva,
Vice~Presidente, no exercício da presidência, reúne-se a
Comissão de Umas e Energia, com a presença dos Senhores Senadores Milton Cabral, Dirceu Cardoso, Itamar Franco, Henrique Santillo, Affonso Otriiargo, Jutahy Magalhães, Roberto Saturnino, Dinarte Mariz,
Teotônio Vilela, José Lins, Itamar Franco, João Lúcio,
Pedro Simon, J arba:J Passarinho, Almir Pinto, Lomanto
Júnior e Leite Chaves. Participam da mesma os Senhores
Dãrio Tavares~ Cesar Barreto e Nélio Lobato.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Luiz Cavalcante e Arnon de Mello.
Havendq m1mero regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da A ta da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que a presente reunião se destina a ouvir exposição que fará o Senhor Ministro das Minas e Energia, Doutor César Cais.
Em seguida, Sua Excelência concede a palavra ao ilustre
convidado, Doutor -César Cais, que, inicialmente, cumprimenta os Senhores Parlamentares e manifesta sua satisfação de, novamente, comparecer à Comissão de Minas e Energia da Casa a que pertence, lamentando nilo
poder vir mais vezes, em virtude das atividades pertinentes à pasta que dirige e que exigem sua presença em
várias regiões do Pais. Prosseguindo, o Senhor Ministro
aborda o problema do suprimento de petróleo, face ao
conflito entre Irã e Iraque, bem como a produção diãria
de petróleo brasileiro. Encerrada a exposição, usam da
palavra os Senhores Senadores Henrique Santillo, Roberto Saturnino, Dirceu Cardoso, Leite Chaves, Jutahy
Magalhães e José Lins. O Senhor Presidente agrade<:c a
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presença de todos c determina que as notas taquigráficas
desta reunião, tão logo traduzidas, sejam publicadas em

anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA TERCEIRA REUNiiiO DA
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA, REALIZADA EM /6 DE OUTUBRO DE /980, REFERENTE
A PALESTRA PROFERIDA PELO SENHOR MiNISTRO DAS MINAS E ENERGIA, DOUTOR
CESAR CALS, SOBRE O PROBLEMA DO SUPRIMENTO DE PETROLEO EM FACE DO
CONFLITO IRÃ-IRAQUE, BEM COMO A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE PETROLEO, QUE SE
PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR ARNON DE MELLO.
PRESIDENTE: SENADOR ARNON DE
MELLO
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO
SILVA
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO DA REUNiÃO.
O SR. PRESIDENTE (Alberto_ Silva) - Estilo abertos os nossos trabalhos.
É com a maior satisfação que a Comí.ssílo de Minas e

Energia, do Senado, recebe hoje a visita do nosso colega,
Sr. Senador e Ministro Cés_ar Cais, que atendeu o nosso
convite de vir aqui nos dar inforinações que nos ajudem
a compreender a situação energética do País c quais as
providências que estão sendo tomadas. Enfim com um
debate aberto, como é do feitio do nosso eminente Conferencista de htlje.
Dizer quem é o Ministro César Cais acho que seria supérfluo, porque conhecemos a sua vida pública, todos
sabemos e, inclusive, ê agora um membro do Congresso
Nacional. Ele, naturalmente, fará uma Cxposição pelo
que estou vendo, trouxe algumas informações, e, depois,
creio que um debate poderia esclarecer bem melhor tudo
aquilo que indagamos constantemente a respeito da situação energética do País.
Mas, o Ministro César Cais- tem urna experiência de
vida no campo da energia, em várias oportunidades tive
ocasião de servir com ele, durante a construção da barragem da Usina de Boa Esperança, e também quando Governador do Ceará, eu estava no Governo do Piauí, C
trocamos idéias várias vezes sobre assuntos dessa natureza. De modo que ninguém melhor do que ele para, nesta
hora, trazer a esta Casa as ínformações que todos estamos ansiosos por conhecer.
De modo, Sr. Ministro, que V. Ex• tem o tempo disponível.
S. Ex• vai" víãjai'- e pediu que ao meio-dia encerrásSe-mos. E eu apenas lembraria que terei de sair um pouco
antes pois o meu avião é mais cedo, coni licença do Sr.
Ministro.
Mas, a Casa está aqui, tem p-ouca gente Ministro, mas
os que aqui se encontram estão interessádos em realmente conhecer tudo que V. Ex• tem a dizer.
Com a palavra o Ministro César Cais.
O SR. C~SAR CALS - Meu caro Senador Alberto
Silva, meu companheiro de jornadas, meus companheiros do Senado, Srs. Assessores do Ministério, Srs. da- Imprensa e demais presentes:
Quero diZer novamente da minha- Satisfação de vir a
esta Comissão, e ao Senado, para repetir o que tenho
sempre dito; só lamento não Poder vir mais vezes face às
atividades que exigem diretamente a minha presença nas
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mais váriadas regiões do País. Venho·, portanto, cumprir
uma obrigação mas com muita satisfação.
A convocação pela Comissão de Minas e Energia, e sei
que também a Comissão de &:onomia foi convidada, diz
respeito mais ao_ problema de suprimento de p_etróleo em
face do conflito entre o Iraque e o Irã. Então, gostaria de
fazer um relato sobre como o Ministério das Minas e
Energia chegou a esse conflito, em que situação chegou,
a esta data do conflito Para ver que medida foram tomadas após.
Todos os Srs. sabem que no início do Governo do Presidente Figueíredo a situação do petróleo era a seguinte:
produção nacional de petróleo - 170 mil barris por dia;
consumo de petróleo, 1 milhão 130
barris por dia.
Portanto, o consumo de petróleo importado é de 960 mil
barris por dia. Crescimento do consumo de combustível
líquido na taxa de 7% ao ano.
Ein aSosto de 1979, ainda um pouco antes de chegarmos a agosto, esses, 960 mil barris por dia significavam
85% do consumo. Então, estávamos com 85% de dependência externa, e desses 85%, 90% eram do Oriente Médio.
O Presidente João Figueiredo orientou o seu Ministro,
primeiro em elaborar um novo modelo energético brasileiro, visando a redução da dependência externa de petróleo, e esse modelo foi discutido aqui também nO Congresso. E já eu anunciava as idéias antes de ir para _o Ministério.

mn

Em agosto de 1979 o Presidente, ao criar a Comissã-o
Nacional de Energia, convocou o País para um regime
de economia de guerra em matéi'iã de energéticos. O Presidente puQiicamente determinou ao Ministro· que tomasse as medidas para estabilizar o consumo de petróleo
importado, em 9'60 mil barris por dia; Sua Excelência foi
à televisão e, publicamente, deu esse número. Nessa ocasião já vfiíliani.Os faZendo um esforço -no tocante ao Programa do Álcool e ao programa de aumentar a produção
nacional do petróleo. Lembram-se os Srs. que, em 1978,
a PETROBRÁS perfurava 526 mil metros, em 1979 a
meta foi de 7JO mil metros e, em 1980 1 milhão de me-tros. Então, o esforço foi fazer que a PETROBRÁS desse prioíidade a esse item das suas atiVidades, tanto que
nós dCslOcaniõs do orçamento da PETROBRÁS, desse
item de 34,8% para 70% no ano de 1980~ Mas nessa época fizemos uma sugestão ao_ Presidente, que depois foi
_~?bjeto de um- decisão, de negociar com Iraque o Campo
Mahjnoon. Se os Si-s.- se-lembram houve um momento
en:t _ql:le a .imprensa toqa estranhou, mas dizíamos que era
uma zona de litígio-entre o Iraque e o Irã e, naturalmente, -~eríaiilO~ de- pedif dinheiro emprestado para explorar
o campo, porque a situação foi" mudada entr_e _o fazer o
contrato e, agora, que precisávamos pedir -um bilhão de
dólar~s emprestados P~!a explorar o campo lá numa
zona de Jitfgio. A conseqüência é que só em dezembro foi
PosSível fazer ess_a nego~ação. Então, em dezembro, já
tínhamos um eStoque relativamente normal e recebemos
a indenização dos serviços prestados nesse campo, em
petróleo. Então, em dezembro, chegamos com um estoque muito mais do que o normal. Em termos de metros
alto, cúbicos, esse estoque, - o normal consideramos de
_5,_-a. 6 mil_~ões ~e metr.os cúbicos estoque em terra, mas
face a essa indenizaç.tlo, desses serviços da ordem de 32
milhões de barris que entraram em dezembro, chegamos
com um_ estoque mais alto do que o estoque normal da
PETROBRÁS.
Como os combustíveis líquidos estavam crescendo no
-consumo em 7% ao ano, embora a tendência fosse reduzir; -por··segurança autOrizamos a PETROBRÁS a comprar no ano 1980 I milhão de b8rris por dia - 960 mil
mais 7% autorizamos 1 milhão de barris por dia. Ocorre
é que no ano de 1980, face às medidas de economia de
energia, ·não houve crescimento do consumo. O cresci~
mento estabilizou~se em 1 milhão 130 Inil. E com o aumento da produção nacional de petróleo e com o aumcn-

Sexta-feira 26 3613

to da participação do âlcool, a partir de. i9 de janeiro, vamos dizer assim, estávamos aumentando o estoque que
já era alto, em 140 barris por dia .. VínhatabS mantendo
isso em- teÍ'mos -de acompanhamento constant'e para a
PETROBRÁS e, naturalmente, ninguém estava pensando em renegociar o contrato, diminuir eSse contrato,
uma vez que os contratos todos de petróleo são de 9, 10
meses, I ano. Então, era preferível aumentar o estoque
do que renegociar o contrato e deixar para quando fosse
renovar o novo nível de contrato. Mas se se lembram, fizemos um anúncio_ público de que iríamos mandar a PETROBRÁS renegociar esses contratos em 850 mil barris
e, depois, para 800 mil barris por dia.
Todos sabem, também, porque o País inteíro acOmpanhou, os jornais noticiaram, estamos no Governo do
Presidente Figueiredo dando uma atenção maior à Organização Latino Americano de Energia. Estive na renião
de Costa Rica, depois frzemos uma renião da OLAD no
Brasil e recebemos, um pouco antes desse conflito, a soli·
citação_ do Ministro de Energ'ia e de Petróleo da Vene-zuela, Ministro Calderón, de comparecer a Caracas para
uma reunião de alguns Ministros de Energia da Ami&rica
Latina. Porque se pretendia fazer um programa de coordenação energética do hemisfério.
Nós tínharilos uni ponto de vista um pouco diferente.
O riosso ponto dé vista -é que a coordenação energética
deveria ser in_iciada pela América Latina. Antes dessa
Ceünfão, nós àriunciamos, e os jornais também publicaram, aqui e na Venezuela, de que o Brasil iria defender a
tese da regionalização energética na América Latina,
uma vez que a regionalização energética já é uma das
nossas diretrizes, no BiãSil. Na ocasião, para ficar mais
claro, dissemos que nós íamos propor que .se fizesse uma
economia de_ petróleo para transportar petróleo.
Por outro lado, desde o início do Governo Figueiredo,
o Presidente orientou o Ministério diversificar as fontes
de suprimento de petróleo. De modo que em setembro,
jã ;iqueles 90% do Oriente Médio já estavamos abaixo de
80%. Já tínhamos diversificado, um pouco, a.s fontes de
suprimento.
Na reunião de Caracas, o Brasil defendeu então a tese
de fazer uma coordenação energética da América Latina,
e que os países produtoreS âe petróleo na América Latina dessem prioridade e garantia de suprimento aos países importadores de petróleo da América Latina. Foi a
tese- brasileira.
Nessa coordenação energética da América Latina, e
naturalmente, sem desconhecer os países industrializados do Continente, Estados Unidos e Canadá, que seriam chamados naquilo que a América Latina necessitasse. Mas, dentro dessa tese, foi uma das diretrizes aprovadas na reunjão por proPOsta brasileira, é que os países
produtores de energéticos, em particular petróleo da
América Latina. dessem prioridade de suprimento aos
países importadores de petróleo da América Latina. Essa
foi a tese brasileira, que foi aprovada por aqueles Ministros - um grupo de ministros -por unanimidade. Na
ocasião fizemos contatos para aumentar o suprimento de
petróleo de três países que estavam presentes: Venezuela,
México e Equador.
Antes da minha viagem para a Tchecoslováquia, nós
ftzemos uma reunião no mesmo dia da viagem, com a direteria da PETROBRÁS, e autorizamos formalmente,
recomendamos formalmente à PETROBRÁS que renegociasse os contratos para 1981, na base de 800 mil barris por dia. De l niilhão para 800 mil barris por dia, que
era o consumo estimado em petróleo importado_ e em ja~
neiro de 1981, já estávamos erri 850. Então, o consumo
estimado em 800 mil barris por dia.
O cálculo que fazíamos, como fazenios, era o seguinte:
800 mil barris por dia em petróleo importado, 230 mil de
produção nacional de petróleo e 60 mil de álcool, a parti-
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cipação do álco~l, dando aproximadamente 1 milhão e
100 mil, a grosso mod?. Esse era o cãlculo que nós faziamos.
Com a guerra do Iraque e Irã, portanto depois de todas essas medidas, nós estávamoS- com o segUinte estoque de petróleo: equivalente em terra ou os navios aguardando para descarga, ou com os navios em trânsito 1 e
com: os estoques de derivados, nós estávamos com 97 mi~
lhões de barris por dia que, no cálculo, como já tínhamos
perdido o suprimento do siStema antecipado de Garoupa, já havíamos tido o problema de Garoupa, então, o
cálculo que fazíamos ei"a de 850 mil, mais 40 mil, que
tinhamos perdido- petróleo importado 890 mil. Então,
os 97 milhões de barris por dia, dividido por 890 mil davam aproximadamente 110 dias. Foi quando nós anunciamos que a Nação poderia ficar tranqUila, porque
tínhamos estoque até o fini do ano e queríarilos tomar as
medidas com prudência.
Posteriormente, a Comissão Nacional de Energia, reu::.
nida com uma exposição como essa que estou faZendo
neste momento, aprovou nossa proposta que era a seguinte: estávamos comprando I milhão, perdemos 400
mil do Iraque, mas jã iríamos reduzir 200 mil, então o
déficit efetivo era 200 mil. Então a Comissão Nacional
de Energia aprovou um.a·re-comeiidação ao MiniStério de
que, com a PETROBRÁS, fizesse um esforço para suj)flf
esses 200 mil cm outras fontes e tomar medidas, apelando à Nação, para ccono_mizar mais_ i:linda o petróleo. Basicamente foi isSo.
Nós temos uma satísfação -muitO grande que, face a
posição cm que o Brasil desenvolve no mundo do petróleo c no mundo da energia, nós temos hoje uril modelo energético· conhecido nos quatro quadrantes do mundo. Nós temos no Leste europeu, temos a Rumênia, a
Golônia, a Tchecoslováquia, a Rússia, a- Iugoslávia, tem
até nos chamado para, de certo modo, trocarmos opiníões com os Ministros de energia desses países. Como
na América Latina ou rio mundo ocidental, nos Estados
Unidos, eu próprio estive numa abertura de um congres. so sobre a conservação de energia, ou América La_tina,
França. Enfim, nós temos os países da África, nós temos
um modelo que hoje é reconhecido no mundo, como um
modelo que procura maximizar fontes naciOnais de- energia, c é um modelo que, realmente, tem causado uma certa admiração, porque em pouco tempo conseguimos reduzir de 1 milhão para 800-mil barris por dia a importação de petróleo.
De modo que foi mUito fácil para a PETROBRÁS, e
com esses cantatas também feitos na Ariiérica Latina,
completar os 200 mil barris por dia. Praticamente estão
completados os 200 mil barris por dia. Nós compramos
do Equador, da Indonésia, da Venezuela, da Arábia "Saudita, do Gabão, da Rússia, de Angola e do Peru. Então,
facilmente se conseguiu os 200 nlil barris por dia.
O que eu posso dizer, com muita satisfaçãO, porque a
gente fica muito feliz em sentir qUe a Nação compreendeu bem essa politica de energia, é que nós, neste momento, temos praticamente o mesmo estoque do iníciO
da guerra. Quer dizer, neste momento~o estoque se manw
tém o mesmo, com essas medidas de suprimento e com
as medidas de economia que o País inteiro aderiu, o estoque não baixou. Então, nós estamos chegando, portanto,
a 1981, nas mesmas condições que estávamos em dezembro.
Nós esperamos que Garoupa, no iníciO de janeiro nós estamos fazerido toda a força para abreviar a recuPe~
ração do sistema anteCipado de Garoupa- tenha atingido os 230_ mil barris, que era a nossa programação para o
fim de dezembro.
De maneira que nós estamos, ri esse- móiilelito, confiantes de que vamos atingir a meta que o MinistrO das
Minas e Energia se propõe: chegar no ano de 1985 com
500 mil barris por dia de petróleo nacional, e a importação-de petróleo em SOO mil de outras_ fontes naciona_is
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de energia, e desses 500 mil de barris de petróleo importado, num t-otal de 1 milhão e 500 inil, portanto 3"0%, e
desses 30% menos da metade d~ndendo do Médio
Oriente; é a política que estamos seguindo e que vamos
conseguir.
-De modo que teremos dado um passo muito largo
para a autonomia energética deste País.
Srs. Seiladores, meus companheiros de Senado, acho
que essas são- as informações iniciaiS para ver Corri O·chegamos na data do conflito e como estamos no presente
momento ou como chegaremos no frm do an_o de 1980.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Creio que todos nós nos sentimos satisfeitos de ouvir as palavras do
Sr. Ministro, com a condensação que ele pode fazer de
maneira clara. e objetiva, aquilo que nós hã muito nos
perguntâvamos, aqui; como estávamos em relação ao
combustível de que necessitávamos. _
Temos aqui inscrições de vários-Senadores q~e desejavam dirigir perguntas ao Ministro César Cais, Pela ordem estão aqui o· Sr. Senador Henrique Santillo, o Sr.
Leite Chaves, o Sr. Senador Jutahy Magalhães, o Sr. Senador Affonso Camaigo, o Sr. Senador Dirceu Cardoso
e temos mais o Sr. _Senador Diriatte Mariz.
PCia ord~m; então, gostaria de inícia.r, para não sÓ
poupar o tempo do Sr. Ministro; como-avançar nas iridagações qi..te desejávamos ter.
- Concedo, então, a palavra ao nobre Senador Henrique
Santillo.

. O SR.HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, Sr.
MinistrÕ, partO do princípio de que os tempos não admi- _
tem retórica.
Começaria dizendo o seguinte: entre outras prerrogativas, o Congresso luta, no momento, também, no senti·
do de o~ter a maior gama possível de inforrilações na
área econômica, sobretudo na área energética e o seu
comparecimento à esta ComissãO, hoje, esteja certo que
é muito importante para o Congresso Nacional e para o
País.
Eu, pessoalmente, como parlamentar, parto do princípio de que a audiência ao Congresso Nacional no estabelecii;nento de uma política energética para o País é imprescindível, no sentido _de que toda esta_ politica seja discutida no forum adequado, que é o Congresso Nacional.
Começaria; Sr. Ministro, pe_rguntando o seguinte: V~
Ex• afirma que, atê ·há bem pouco tempo, 90% do petróleo importado pelo Pais era proveniente do Oriente
Médio e que isso· se reduziu um pouco nos tíltimos meses. _
Eu perguntaria: sabendo-se da alta potencialidade explosiva da região do Oriente MêdiQ, sobretqdo quanto
ao Iraque e Irã, o Pais se pergunta por que a grande dependência em relação ao Iraque na importação de quase
400 mil barris de petróleo diariamente?
~ a primeira _pergunta.

O -SR.' CJ;:SAR CALS - Gostaria de dizer ao q_obre
Senador Henrique Santillo que, realmente, acho que
suas palavras são absolutamente corretas, Acho que o
discutir -com o Congresso a· política energética ~. realmente, nãO só obrigação do Ministério, do. Executivo,
mas como _é a maneira mais adequada de chegarmos à
Nação numa clar12a de propósitos, numa clareza de atitudes.
A verdade é que para os volumes de petróleo importado e os volumes de produção dos outros pafseS, a solução tinha de ser o Oriente Médio. Só depois -de toda
esta posição é que o México, por exemplo, teve a descoberta dQ_S seus campos. Por outro lado, o suprimento de
petróleo a um País, e esta tem sido uma posição favorável ao Brasil, não é um puro mercado de compra e venda, porque uma das jnformações que eu não dei, mas que
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agora completo, esses 200 mil barris por dia suplementares - que em 10 dias foram fechados -foram todos em
preço de contratos de longo prazo. Todos. O Brasil nunca compareceu ao spot market, porque ofertá de petróleo, com sobrepreço, nós telnos muito, mas esses 200
mil foram de preço de mercado de longo prazo.
Então, como disse, o suprimento de petróleo não é
uma pura operação de cOmpra e venda. Cada pafs di~
ril.eilsicinã. o Seu- Volume de petróleo, para suprir ao outro, pela contrapartida que os países dão para o seu pais
se desenvolver. Os países produtores de petróleo estão
absolutamente conscientes de que essa é a única oportunidade que eles têm de se desenvolver. Então, nunca uma
operação de compra de petróleo é só preço po~ preço; é
onde o Brasil vai ajudar aquele pafs, cm que item desenvolvimentista.
. Poderia lhe dizer, por exemplo, o México. Nós discutimos com o Ministro Orti.Z, do México, e depois com o
Presidente Lopes Portilho, quando esteve aqui no Brasil,
toda _uma série de _negociações envolvendo minérios de
ferro, envolvendo o alumínio, colocar uma fábrica de
peliets ~o México, usar o gás natural, passar da alumina
para o alumínio, enxofre, enfim, t(ijia uma negociação
para Poder aumentar a cota.
Outro·s países qUerem que a BRASPETRO vá fazer
prospecções lá no local. Agora mesmo a Venezuela, ain~
da ontem os jornais anunciaram, nós recebemos do Ministro Caldeirou Humbert uma chamada mais rápida de
uma ·missão da PETROBRÁS, mas a negociação era
com açúcar, então foi a PETROBRÁS Com o IAA. En'tão, esses motivos foram-levando a que se ficasse mais
com o Iraque, que tinha um plano desenvolvimentista
que mais- se ajustava às nossas possibilidades de prestar
serviços, de ferrovias.
Agora, -desde aquele momento, nós começamos desde o Governo do Presidente Figueiredo- a diversificar; com a Angola, com a China, enfim, com todos os
Países que têm vindo buscar alguma coisa em termos de
tecnologia para o Brasil.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -No ano passado,
o suprimento realizado ao País, pelo Iraque, foi em que
percentual?
O SR. cfu;AR CALS- A ordem era de 45 a 46%. O
número exato não tenho. Mas a ordem era essa.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Essa polftica de

suprimento, Sr. Ministro, é estabelecida pela PETROBRÁS, pelo Conselho Nacional de Petróleo, ou
pelo Ministério das Minas e Energia?
O SR. C$SAR CALS ""':' Pelo Ministério de Minas e
Energia. Essa é uma polítka do Ministério.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Sr. Ministro, o

Goveino ~ actis.ãdo, cm vários setores, de ter se descuidado - nos últimos 7 anos, após a guerra de 1973, a eclosão da guerra no Oriente Médio - desse problema, pelo
menos até o ano passado. Daí, portanto, segundo esses
setores, pelo menos cm grande parte, esse elevadíssimo
aumento da dívida externa brasileira. Ter se descuidado
de estabelecer uma política energética válida, alternativa
para o País para, desde então, começar a reduzir drasti~
camente, se possível, o consumo de petróleo, a importação de petróleo.
Acusa-se, por exemplo, a Diretoria da PETROBRÁS,
a direção política da PETROBRÁS de ter, nesses 7 anos,
pelo menos até o ano passado, ter se descuidado inteiramente da propecção do petróleo, inclusive do PROÁLCOOL, ter, durante vârios anos, dormido nas gavetas
dos vérios Ministérios do Governo Federal. E mesmo
quanto às pesquisas, que deveriam ter sido realizadas
desde aquela êpoca para a procura de alternativas energéticas para o País.
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Tenho, por exemplo, declarações do atual titular da
Secretaria de Tecnologia Industrial, do Ministério da Indústria e Comércio, em que ele afirma, aiilda este ano,
que o País não progrediu em nada na redução do consumo de combustível diesel pelo sistema econômico brasi-

leiro. Que, de todas as medidas que foram anunciadas,
nenhuma delas foi cumprida e etc, é mais ou menos assim. E que, portanto, nós estaríamos na estaca zero ainda, para começar de novo toda aquela sistemâtica necessâría para reduzir o consumo de c_ombustível pelo setor
industrial, que usa o combustível, derivado do petróleo e

também todo o sistema de transporte brasileiro que usa
o diesel, com muito disperdício, segundo ele.
Então, perguntaria a V. Ex•, Sr. Ministro, o que teríamos a dizer a respeitO disso? Dessas acusações que são
feitas ao Governo, não no Período pré-1973, mas no
período pós-1973.
O SR. C:I~SAR CALS- A_ explicação qi.le nós gostaríamos de dar, com muita consciência- do que estamos
falando, é a seguinte: a crise do petróleo, em 1973, praticamente surpreendeu os países do mundo. Naturalmente, cada país procurou encontrar a solução dentro da tecnologia já conhecida e o Brasil equacionou com o petróleo e com a hidreletricidade. Basicamente as duas tecnologias que o Brasil, de certo modo, dominava. Mas,
naquela o-casião, já se tinha uma idéia nítida de que as
perspectivas de petróleo interno, no Brasil, não eram
animadoras e que para o Brasil, a melhor perspectiva era
offshore, era o mar. Então, o Brasil também passou
numa fase a dominar essa nova tecnologia de prospecção
na plataforma. Por outro lado, houve um momento em
que o petróleo importado era bem mais barato do que p
petróleo nacional.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Antes de 73.

O SR. CÉSAR CALS - Antes-áe 73.
Então, o País tinha montado quase uma estrutura
muito mais para suprir, suprir-se de petróleo e aqui refinar. No início do Governo Figueiredo já tínhamos consciência, primeiro, de que a hidreleú1Cidade não tem um
horizonte infiilito, o horizonte dela é finito; e, segundo,
não tínhamos o direito de pensar na auto-suficiência do
petróleo, que houve um momento - todos sabem no
Governo do Presidente Geisel que se chegou a pensar, ao
saber da descoberta de petróleo na bacia de Campos. Jâ
se tinha certeza de que não poderíamos pensar na autosuficiência -de petróleo, nem que a hidreletricidade poderia ser uma solução por um prazo infinitamente longo; o
horizonte era razoavelmente finito_. _
No governo do Presidente Geisel jã havia muitas descobertas de petróleo, como a bacia de Campos que ainda
é a nossa melhor descoberta. Nessa ocasião~ em que eu
estava como Diretor da ELETROBRÁS, os jornais podem compilar artigos que escrevi e as palestras que flz, ·os
cursos de extensão que pude ministrar - nós jâ vínhamos nos preocupando com fontes alternativas de energia. As vãrias foriteS alternativas de energia já eram uma
preoc.upação muito clara da minha Diretoria da ELETROBRÁS, que era a Diretori:i de Coordenação.
Então, ao chegar af, em 1979, face a essa certeza já que
não podíamos pensar na auto-suficiência de petróleo,
procuramos acelerar a produção de petróleo em campos
descobertos pelo governo anterior.

nos

passou pela cabeça
Quero deixar claro que jamais
fazer lavra predatóría, maS antecipar-produções como
foi o caso do Ceará que nós antecipamos em 18 meSes.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

De campos

recém-descobertos.
O SR. CÉSAR CALS governo anterior. Certo?

De campos descobertos de

O SR. ~HENRIQUE SANTILLO -

Perfeito.

O SR. C~AR CALS - Então, foi t._o_do colocado, a
diversíficação de fontes nacionais~ assunto com que eu já
vinha me preparando como Diretor da ELETROBRÃS
e nós dinamizamos o PROÂLCOOL. colocando logo
bombas do álcool para se tornar uma realidade, e partimos, fortemente, para o carvão mineral, porque já tínhamos consciência - isso faz parte das- minhas palestras,
inclusive, antes de ser Ministro- de que os especialistas
do mundo inteiro, reunidos em Istambul, em 78, mos~ra
~am que no ano 2000, asOlução, em termos mundiais, estava basicamente no carvão e na energia nuclear.
CurVas, temos as curvas discutidas naquele congresso
de técnicos, realizado em Istambul, para o ano 2000_ Entãõ-,--pãSsãfuos ã dinamizar o programa _de carvão mirieral, _ou elaborar um programa de carvão mineral. Passamos o ano de 1979 discutindo esse programa porque as
mudanças que iam exigir da nação eram tão rápidas que
consideramos uma revolução energética, mudança em
curto prazo. Então era necessário que a Naçã~ inteira se
compenetrasse dessas mudanças e nós discutimos isso ao
longo das capitais, em palestras e aqui no Congresso Nacional.
Mas o que quero informar é que nesse momento já se
fez muito por substituição. Poderia agora aproveitar esta
oportunidade, permitam-me, depois volto à palavra, falar qual é a política energética do País e como vai ser
conseguida, em termos de substituição de derivados de
petróleo - política de substituição e derivados de petróleo.
Dividimos o petróleo em três classes de derivados: os
derivados leves, como a gasolina, que é o principal, em
termos de consumo; os derivados médios, como o óleo
diesel, e os derivados pesados como o óleo combustível.
A pariii dat, -procuramos um energético que pudesse
substituir econOmicamente cada um ddes; porque substituição por substituição tem uma infinidade de processos, mas substituir economicamente cada um deles. Todos sabem que um derivado leve é 111ais car<? do que_ um
derfvado médio, ou derivãdo pesado. -Então, não tem
fnuüõ sentidO econômico você usar um alternativo leve
para_ substituir um peSado. Então pi-acuramos fazer ISso,
economicamente. Definimos, então, uma política de
preÇos, porque numa economia de mercados o preço é o
instrumento-m-ais adequado. Outra idéia-força muità importante foi, definição do governo, os energéticos ãlternatiVcis devem ter predominânclã de produção pela iniciativa pri.Yada. Idéia-força. Dentro dessa ídéia-forçii- de
substituir cada derivado" por um outro, nacional, de produção pela iniciativa privada, colocamos a primeira premissa. n preço a-o produtor de cada energético alternatiVO deve dar uma justa remuneração ao capital ou uma
adequada .rem1,1neraç_ão ao capital; custo mais lucro.
PrCÇO àe cada energético alterri3.tlVo, Porque queríamos
que a iniciativa privada participasse e estimulasse. Já ficou subentendido esta idéia de reduzir o subsídio,
eliniiná-lo porque jâ não tem mais sentido o energêtico
subsidiar outro porque os produtores são diferentes. O
Go_vetno~ an.tetiormerite, era o grande produtor de todos
os -energétíCos.
Então, a primeira idéia-força. A seguii.àa idéia: cada
deriVado de petróleo deve ter preço mais alto ao consumidor do que o energético alternativo, para estimular o
consumidor a passar para o energético nacionill alternativo-:
ComeçiunOS a definir. Para substituir a 8âsolina já foi
eleito_ o álcool. Todos _sabem que pelo poder de octanagero do álcool, ele vai terminar sendo mais econômico do
que a gasolina. até em litros por quilômetro. Jã temos a
experiência pofque a_ octanagem- é mais altã.; em te~modi- n-âmica é que se pode mÕstrar que vai chegar lá, na hora
em que fizer o desenho da câmara de combustão adequada_ para aquele combustível.

Sexta-feira 26

3615

Mas como não é ainda, nós definimos o sCguinte: o
preço do álcool independe, não está vinculado por uma
relação rígida com a gasolina. Depende de quê? Da safra
agrícola e do processo. _Mas o preço-teto é de 65% do
preço da gasolina. Esse teta, 65%. Então, todos aqueles
que optarem pelo carro a ãlcool sabem que, no máximo,
será de 65%. A tendência será cada vez menor quando a
produtividade agrícola ou o processo da usina estiver em
melhores condições. Então, foi a primeira definição.
A segunda definição foí para o derivado médio, que
ainda não foi definido oficialmente, mas está em vias de
definiÇão.
A tendênçia é eleger o óleo vegetal para substituir o
óleo dieseL O óleo vegetal tem o mesmo poder calorifico
do óleo diCsel e tem o rp.esmo índice de solubilidade do
óleo diesel. Então misturar óleo vegetal com diesel não
tem problemas. O único problema, neste momento, estamos tirando dC·outra nianeira, é que a molécula do óleo
vegetal é mais longa do que a do óleo diesel mineral, óleo
diesel derivado de petróleo. Então, ela não queima por
completo, deixando resíduos no bico do injetor. Mas até
15% os testes da PETROBRÁS já deram como tranqüilo, a mistura do óleo vegetal com o óleo diesel.
Em 1954, os chineses, usando óleo de tung, conseguiram fazer um processo de fabricação do óleo vegetal ou
do óleo diesel Vegetal. Nós repetimos esse processo no
Ceará, em- termos de laboratório. Esse óleo tem um processo de aquecimento, tira a glicerina, que é um produto
nobre de exportação, inclusive fácil, faz-se um processo
de saponificação e depois o craqueamento e temos um
óleo que no laboratório teve todas as característiCas,
muito abaixo das características máximas do óleo diesel.
Quer dizer, é um óleo diesel vegetal. Preenche todas as
condições de óleo diesel vegetal, em termos de labora~
tório.
Neste momento, nós estamos agora na fase de usar em
mQtores. Então, nós discutimos com a ABIMAQ- AssociaÇão de Mâquina:s Pesadas, essa semana inclusive
teve uma reunião com a ABIMAQ e fabricantes de mo~
tores diesel- para fazer um convênio. Nó_s vamos testar
nas mâguinas, sem mudar o motor- sem nenhuma mudança de motor, portanto um processo ainda melhor em
termos tecnológicos, assim, de revolução industrial, não
precisa nem mudar o motor, para eles testarem a mistura·
e testar o óleo dies~l --: para poder montar um programa
de óleo vegetal para fins energéticos. Mas, nesta emergência, nós já resolvemos com o Ministro da Agricultura~ inclusive, usar a capacidade de esmagamento aciosa
das usinas çie óleio vegetal e fazer um plantio de amendOim -ou colz8.- para -entrar num processo de mistura de

5%.
J â, agora, jâ estamos tomaildo as providências para
um plantio de amendoim e colza para chegar a 5%.
O terce!ro bloco de energét!cos são os óleos pesados,
os derivados pesados de óleo combustível: nós elegemos
o ·carvão míneral como principal substituto, a energia
elétrica, em alguns casos, a turfa e o lenito no Norte e
Nordeste a madeira, aiém de usar a energia solar no
pi-b.ã.qUecimeilto -iridustrial.
Para esse carvão mineral, que já é o programa já
laitçado ...::.._porque nós temos
fase d_e definir e de
fariç-ar os progralnaS e plliã a- filosOfia-em geral, nós dis~
semos o seguinte- porque o óleo pesado é usado basicamente para fins de calor- a quilocaloria do óleo c-om~
bustível deve ser maior do que a quilocaloria da energia
elétrica e esta maior do que a -quilocaloria do carvão mi*
nerai dê i:na.Deira que um industrial corrã para o carvão
minetal; preço. O preço da quilocaloria do óleo com·
b-ustível deve ser maior do que o preço do quilocaloria da
energia elétrica a este inaioi' do que o preço da quilocaloria do carvão mineral. Como o carvão míneral, do Brasil: tem- Um poder calorífico médio de 4 mil quilocalorias
por quilo, e o óleO combustível dez mil quatrocentos quilocalorias, por quilo, ou seja, quarenta por cento, nós fi-
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ze:mos já uma regra. O preço- do carvão mineral será, no
máximo, 30% do preço do óleo combustível, como foi
feito com o álcool. Com isso nós induzimos o consu1nidor ao energêtico quem convêm. Entretanto, como o
carvão mineral tem um alto teor de cinzas, nós estamos
aprovando projetas até o paralelo de Vitória, por cauSa
do transporte das cinzas que seria onerar muito o sistema económico em gCral. De Vitória para cima, nós estamos com pesquisas na ãrea e Pesquisas tecnológicas de
turfas e linitos e nós estamos cOm o programa- de madeira para o Norte e Nordeste. Por esse motivo, o- Presidente João Figueiredo aprovou um parecer, na reunião do
CDE - Conselho de Desenvolvimento Económico que os programas de reflorestamento para o Nordeste
serão 30% no ano 80, do_ programa total, 40% no ano 81,
50% no ano 82 em diante. De maneira a que no Nordeste
se plantem florestas energêticas, ou aproveitando a que
tem. Naturalmente esse programa de madeira~ viável no
·Brasil, e hoje causa certo espanto em alguns países, mas
no Brasil nós conseguimos que a madeira possa entrar
no corte com quatro anos de idade, enquanto que em ou~
tros países da Europa, 30 e 40 anos. Então, nós estamos
aproveitando as nossas características ecológicas.
De modo que dentro dessa politica nós temos avança~
do muito. claro que lançar um programa não pode ser
rapidamente para lançar com segurança. Mas, eu quero
informar ao -Senador Henrique Santillo que nós temos
avançado muito.

e

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Bem, reoonhecese que em 79 a esta parte, houve avanço. Nós sabemos
perfeitamente que as pesquisas geológicas efetuadas pdo
corpo técnico da PETROBRÁS, já bastante tempo indi~
cam no Brasil, a possibilidade do PETROLEO das bacias sedimentares litorâneas para o litoral, para a plataforma submarina. Essa é a faixa geologicamente possível
da existência do petróleo.
Como explicar que o Governo, inclusive de que V. EX•
fez parte, após 73 continuasse a PETROBRÃS investin-do muito pouco em prospecção de peti'61eo. Como explícar isto?
Perguntaria o seguinte tambêm: A PETROBRÁS tem
sido acusada de ter-se descurado e, por via de conse-qUência, o monopólio estatal do ·petróleo.
Eu perguntaria a V. Ex• quem estabelece essa polítiCa
de prospecção de petróleo, pela PETROBRÁS? E como
a PETROBRÁS tem sido acusada~ à- boca pequena e
publicamente, de ser a responsável pelo aumento violento nos preços da gasolína, eu perguntaria~ quem estabelece a politica de preço do derivado de petr_óleo no Pais? A
PETROBRÃS o CoiisCllio NaciOnal do Petróleo oU o
Ministério das Minas e Energia?

O SR. MINISTRO CMAR cALs-.:::. -Eu antes voü
dar uma palavra sobre o Programa de prospecção, pmque acredito que ê uma informação quC-poucOs _conhecem.
A política de prospecção, como a política de energéticos, é absolutamente do Ministério. Nós temos a Comissão Nacional de Energia, ê claro, fazendo uma política
da coordenação global de todos os Ministérios etc., rrias
a proposta, na parte de suprimento de energéticos, é- do
Minist~rio. NossO Mfnistério eii tenho sempre dito uma
definição nossa, riluito clara, -quais são as fronteiras com
muitos outros Miníst~rios. EntãO o MifiiStéi'iO das Minas e Energia é o responsáVel pelo suprinl.ento dos energéticos pela produção, transforiniição e dístr1bulçã0 -dos
energéticos minerais, porque a produção dos energéticosvegetais é do Ministério da Agricultura. Transformação
e distribuição é do MinistériO das Minas e Energii.-Essa politica de produção, de transformação e suprimento é do Minist~rio das Minas e Energia;~ ós, naturalmente, à luz de conhecimentos de bacias já identificadas, como eu disse, n6s ln.Udamos _a política da PE. TROBRÁS, mudando o seu orçamento, para pasSar de
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34 para 70% o orçamento de prospecção e produção. A
PETROBRÃS - dentro dos três milhões e oitocentos
mil quilôinf:tros quadrados de bacia sedimentares reservou para a sua prospecção própria, seisCeiitos mil quilômetros quadrados e três milhões e duzentos mil ela abriu
e -Ofereceu ao contra:to- de fisco. Dos seiscentos mil quilômetros quadrados, significa o esforço que a PETROBRÁS farâ, pode fazer até o ano 85, com investimento de cerca de um bilhão de dólares por ano. :E o esforço- que a: PETROBRÁS está fazendo na prospecção
própria.
_ Se nós analisarmos as possibilidades no mapa do Brasil, nós temos neste momento, as seguintes possibilidades
identificadas: em Juruá- um campo de gás natural- 4
poçOs perfurãdõs ou concluídos, um seco e 3 com a média de 550 mil metros cóbicos por dia, mais um quarto
em fase final de testes, promissor, e nós consideramos
que com dois milhões de metros cúbicos por dia, pode-se
fazer uma planta económica de gasolina natural, de me-tanol ou de amónia.
Outra região de muita esperança para nós é Juruá, no
alto Amazonas. ~ a foz do Amazonas. Lá estão não só a
PETROBRÁS mas com todas as empresas de contrato
de risco, as empresas tradicionais de contrato de risco.
Essa foz do Amazonas tem grande esperança porque
temos sedimentos com uma camada de 12 quilômetros
de sedimentos, em alguns lugares,
Estamos, ainda, com esperança em Roraima, na bacia
do Tacutu, a fronteira entre Roraima e a Guiana, porque
geologicamente~ a óniCa fronteira brasileira, com outro
País, que a geologia ~a mesma. Lá estamos fazendo um
intercâmbio de informações com a Companhia Canadense, que está do lado da Guiana, com a PETROBRÃS, para poder passar para a prospecção.
Além de uma revisão em toda a Amazônia, daqueles
poços que foram abandonados por serem considerados
anticomerciais ou subcomercials como é o caso de nova
Olinda.
Se viermos pelo litoral, nós estamos revendo os poços
do_ Maranhão, Barreirinha, inclusive com perspectivas
animadoras; muito boas as perpectivas do Cearâ e Rio
Grande do Norte. Neste momento, nós que tínhamos
--::um:a_ previsão, ã:J;~.tes do Governo Figueiredo, de 20 mil
barris por dia, no Ceará e Rio Grande do Noite, estamos
achando que 45 mil barris por dia, será a produção antes
de 1985.
Mossoró e Aracati campo raso, lençol pequeno, pouca
produção, mas muíto pouco custo, de maneira que vamos fazer o máximo de poços possíveis; em Mossoró e
Aracati
Perna~buco, neste momento d~ for~;~ã~~ se~ muitas perspectivas. Alagoas e Sergipe a idéia que se temê
que com os processos de recuperação QUe estão sendo
usados, mantém 50 mil barris por dia. Perspectiva melhores d_o sul da Bahia e o nosso programa~ aumentar de
97 mil barris por dia, produção presente, para 135 mil no
ano de 1985 e neste 135 mil são incluídos 30 mil-de gás
natural.
Espírito Santo - é oito a dez mil barris por dia, mas;
com perspectivas -de aumentar.
Bacia de Campos - boas perspectivas, ainda estamos
em-fase -de novas estruturas mas, já agora, podemos di~
zer, que vamos chegar, em 1985, em 250 a 300 mil barris
por dia na bacia de Campos.
Bacia de Santos - vário_s_ COntratOs- de -risco, preStaÇão, mas atê aqui o -petróleo foi eri.coDirâcfo em rocha
de baixa porosidade, subcomercial. Fora, naturalmente,
a Bacia terrestre do Rio Paraná. São Paulo, Santã Cata-tina, Paraná, e um pouco do Rio Grande do Sul, que
agora cotneça a PAULIPETRO e já agora, também, em
contrato de risco, nesta bacia.
De modo que, se nós somarmOs af, com a segurança
relativa de engenharia, nós temos: 300 mil mi Bacia de
Campos; 135 mil na Bahia; 45 mil no Ceará e Rio Gran-
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de do Norte; 50 mil em Alagoas e Sergipe; 8 a 10 mil no
Espírito Santo, sem contar, com Foz do Amazonas. De
maneira que o programa é um programa viável, com pés
no_ chão.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Estaria com mais
ou m!!_nos, uns SOO mil.
O SR. Cf:SAR CALS - SOO mil que nós nos propomos a produzir.
Agora, quanto à politica de preços, que é a parte final
da pergunta, é uma política estabelecida pela Secretaria
de Planejamento da Presidência da Repóblica, dentro de
toda política antiinflacionãria do Governo; com base
nos cálculos técnicos feitos, pelo CNP com a Assessoria
da PETROBRÁS.
Basicamente CNP e PETROBRÁS discutem o assunto que vem, depois. ao Ministério que encaminha à SE~
PLA N já ouvida previamente a SEPLAN.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- De tudo que V.
Ex• disse, eu diferi que a PETROBRÃS não 6 qrande
responsável pela política de prospecção; ê o Ministério
das Minas e Ener&ía. Correto?

O SR. C~SAR CALS - Certo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Eu perguntaria,

ainda, a respeito disso. Em 19_80 a PETROBRÁS destiw
nau, ou seja, o Ministério atravês da PETROBRÁS, por
conseguinte, um bilhão de dólares para a prospecção.
Previsão feita para os próximos anos.

O SR. C~SAR CALS O~

Certo.

SR. HENRIQUE SANTILLO -

Haveria con-

dições, por exemplo, de dobrar isso, e se não, por quê?
O SR. ALBERTO SILVA - Eu gostaria de fazer uma
pequena intervenção porque eu vou ter que me retiraf.
Faria um apelo aos nobres colegas, que fizessem o
possível para reduzir as perguntas, porque ao que eu estou informado, o Ministro César Cais, também, tem
compromisso, e apenas eu queria pedir que o nobre Se-nador Dirceu Cardoso,_ me sul;lstituisse__aqui, e em seguida o _Senado_r Saturni.no Braga, porque pela ordem, o Se-nador Dirceu Cardoso, e pelo Regimento ele é o meu
s~!;Jstituto nesta Presidência. E em seguida, como uma
deferência ao Presidente d~ Comissão, eu creio. Senador
Dirceu Cardoso, que V. Ex• pode, em seguida, depois
q:ue o Senador Saturnino fizer as perguntas trocar com
ele, e assim todos terão a oportunidade de ouvir as explicações do Ministro César Cais.
Eu gostaria de agradecer a presença de tod9s, aqui, e ê
sinal evidente; Ministro César Cais, que V. Ex• goza do
maior prestigio llesta Casa.
Reunimos, e conseguimos reunir, aqui, uma quantidade ~astante expressiva de Senadores e Congressistas,
para ouvir V. Ex'
Parabenizá-lo pelo que disse até agora, e lamentar que
não possa continuar, mas, tenho uma palestra na terra
de V. Ex• e para lâ me dirijo agora. Mui to obrigado.

(Palmas.)
O SR. HENRIQUE SANTILLO -~A verdade ê o seguinte: à medida que a PETROBRÁS aumenta os recur~
sos para prospecção, está provado que as potencialidades de produzir petróleo no País aumentam. Não ê? V.
Ex• acaba de dizer isso, na medida em que a PETROBRÁS, do ano passado para cá, passou a investir
mais na prospecção, nós podemos pensar em produzir,
daqui a S anos, SOO mil barris diários. Se ela tivesSe feito
isso hã 4 ou 5 anos, ou seja, após 73, é bem possível que
hoje estivéssemos produzindo os 500 mil barris diários.
Então; eu perguntaria se ela está destinando um bilhão
de dólares em 1980, co~ previsão para um bilhão nosr
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próximos anos, por ano, é possível aumentar isso e se
não é possível, por quê7
O SR. C~SAR CALS - Bom, eu deveria dizer o seguinte: este bilhão de dólares foi dimensionado em
função de 3 itens principais: primeiro, recursO; segundo,
disponibilidade de sondas de equipamentos; terceiro,
disponibílidade de material humano.
Sabe V. Ex' que técnicos em petróleo em offshofe, não
se encontra isso nem em prateleira, e nem sé: faz isso com
muita brevidade.
De maneira que, dentro desses três, foi dimensionado
que esse era o esforço lnâximo da PETROBRÁS, neste
período. Gostaria inclusive de dizer que a PETROBRÁS
tem um grande índice de acerto. O indice de acerto da
PETROBRÃS, é d~ 25 a 30%. O que é uffi índice inuiio
grande de acerto, comparando em termos mundiais.
De maneira que ela está não só descobrirido novaS estuturas mas, o que é muito importante, as -nossas reservas estão aumentadno. Reservas liquidas, descontada a
produção que está aumentando cada ano, as reservas estão aumentando. Isto eu faço questão de frisar, porque
houve alguns comentaristas de imprensa que chegaram ·a
noticiar qUe o Ministro estava exigindo da PETROBRÃS uma lavra predatória. -Não é verdade. Nós
estamos com as reservas aumentando e a produção aumentando, e as reservas aumentando com novas descobertas.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ministro, há uma
pergunta que me parece que V. Ex• não insistiu nela, e V.
Ex•, Sr. Ministro não respondeU. PareCe-me muito importante, porque o documento que nós recebemos do
Ministério de V. Ex• e também do Conselho Nacional do
Petróleo mostra a evidência que os derivados do petróleo
crescem, no Brasil, no seu preço menos do que o resultante dos aumentos do preço do óleo cru. A gasolina um
valor um po1;1.co acima, mas os _outros derivados como
diesel que é óleo combustível abaixo; o que daria, evidentemente, uma mêdia para os derivados abaixo da média real de crescimento do óleo cru.
Parece que fui eu que não ouVi a rCsposta de V. Ex•
que, inclusive, a coloCação pop"ulãiiri.entC-ê iriuiio anflpática porque o Governo é obrigado a aumentar o preço,
então, automaticamente se pensa que o preço da gasolina está sendo aumentada de uma maneira abusiva para
poder garantir os lucros da PETROBRÁS.
O SR. CESAR CALS - Eu agradeço ao nobre llder
Jarbas Passarinho, porque realmente eu não tinha respondido este detalhe.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• respondeu
que não é a PETROBRÁS o úniCo responsável, ê o Conselho Nacional do Petróleo.
O SR. CSSAR CAL8 -

E a SEPLAN.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• não acha
que a Nação precisa conhecer, com detalhes, a estrutura
de preços derivados do petróleo?
O SR. C~AR CALS -

Entendo que sim.

O SR. HENRIQUESANTILLO ~ Ecomo, então, se
explica o fato do líder do PMDB ter recebido uma correspondência do Ministério, enviando a: -estrutura Oi
preço em carâter confidencial? Gostaria de uma explicação.
O SR. CÉSAR CALS --Eu eritendo que não há ne-:
nhuma necessidade de confidencialidade,
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não hã necessidade? Eu tenho aqui uma estrutura de preços de gasolina
a 45 cruzeiros o litro~ iio moriteiltO~ -E-rifão, Vefifica-se o

s_eguinte: da gasolina tiPo A, em postos, se cobra sobre o
preço de litro mais de 40%. Correto?
O SR. CSSAR CALS -

Correto.

- --()-SR. HENRIQUE SANTILLO - Mais de 40%. E
uma parcela de equilíbrio de preços que seria para subsidiar uma parte. dos demais derivados, que significa, segundo tenho aqui, de 12 cruzeiros e 43 centavos por Htro.
IstO saí da PETROBRÃS tambêm.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO
ocorreu com o óleo diesel?

O SR. CÉSAR CALS óleo diesel continua.

~
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O mesmo ni!o

O mesmo não ocorreu e o

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Oados publicados agora, recentemente;· dão um aumento extraordinário.
O SR. CESAR CALB -

Um aumento de 14%.

O SR. CSSAR CALS - Sai não.

-0 SR. HENRIQUE SANTILLO - Não. Ela utiliza
isso para equilibrar o óleo diesel e demais derivados.
O SR. C~AR CALS- O óleo diesel que tem sido reduzi_do não sai d_a PETROBRÁS.

O SR. HENRIQUE MNTILLO- Perfeito.
Eu tenho um_ trabalho, aqui, que procura me demonstrar que, de 1973 a esta parte, os setores da·economia
brasileira que se fundamentam no uso do petróleo receberam u1:11a injeção dos demais setores da economia
equivalente cerca de 800 bilhões de cruzeiros. O Ministêrio tem esses dados?
o~ SR.

cf:SAR

CALS _-Confesso qUe esta inior1U3Ção eu não tenho.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- E que os consumidores diretos de petróleo ...
O SR.
tróleo.

C:~SAR

CALS - Os setores receberam do pe-

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Os setores da economia que se fundamentam no uso do petróleo.
O SR. Cbs.AR CALS -

Receberam do petróleo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não receberam
dos demais setores da economia que não se utilizam diretamente do petróleo, uma transferência normal, no sistema ecohômico,- em 7 anos, de 800 bilhões de cruzeiros.
Quer dizer, os setores a partir de 1973, a política brasileira, ao invés de punir os setores que utilizam petróleo, depois da crise, passou a privilegiar ainda mais os setores
que consomem petróleo do i>afs, a partir de 1973. Este ê
um grave erro do Governo. f: um trabalho do DI PER, ê
um trabalho grande, já li bastante, o que e_u pude_ entender foi isso, nas suas conclusões, etc.
Bem, acho que isso nada teria a ver com o MinistéríO,
mas com o GovernO de um modo geral e principalmente
também com o Ministério de V. Ex•, é lógico.
- --:-Ag_o~a, -~ perguntaria: a PETROBRÁS, esta parcela
de equilíbrio de preços que é a gasolina, é a que tenta
equilibrar os preços dos demais derivados que são quase
todos subsidiados, menos a nafta, lubrificanteS, etc, Dão
ê-isto?
O SR. C~AR CALS :-- Estavam- sendo.

-o SR. HENRIQUE SANTILLO_- Não estão mais?
O diesel não está sendo mais, nem o combustível?
O SR. C~SAR CALS- O óleo combustível está praticamente no preço, porque o óle_o combustível, de agosto para cã, teve os seguintes aumentos para que pudesse
produzir, carvão, dentro daquela política: ele teve 50%,
50%, J de 25%, e agora mais 20%. Então, o óleo _combustível, de agosto do ano passado para cá, é o derivado
do petróleo que tem subido atê mais do que a gasolina,
porque, para que o carvão pudesse entrar. Tanto que
nesses últimos meses o óleo combustível tem caído o seu
consuma· já-peta utilização de outras fontes de energia.

Com o óleo diesel não ocorreu por motivos simples de
se explicar: primeiro porque não temos um programa
energétiCo alternativo nacional; segundo, o óleo diesel é
responsável não só por toda a produção agrícola que usa
muito óleo diesel, como pelo transporte da safra agrícola
e dos insumos industriais. Então, subir óleo diesel, neste
momento, seria agravar o aumento do custo de vida.
O SR. HENRIQUE SANTILLO continua a ser subsidiado.

Oe maneira que

O SR. ChSAR CALS --Atê que tenha um energético
alternativo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Mas, a pergunta
que eu faço é que na composição de preços dos dei'iv8-dos, ê se essa parcela de equilíbrios de preços da gasolina
cobre esse subsídio ao diesel, se sobra alguma coisa, ou
se falta alguma coisa no momento.
O SR. C~SAR CALS- Neste mqmento, basicamente, nós estamos chegando ao_ equilíbrio de preço dos derivados do petróleo como um todo.
Tivemos abaixo, tivemos déficit, tivemos uma PETROBRÁS e um COnselho Nacional do Petróleo com
menos receita do que o normal. Mas, neste momento estamos chegando a um equilíbrio, portanto, praticamente
cobre os derivados _de petróleo.
O SR. JOSh LINS -A respeito dessa pergunta do
Senador Henrique Santillo, que verti sendo até sistemati·
camente repetidã., me par~ oportuno um ~sclarecimen·
to.
A estrutura de preços dos derivados do petróleo é extremamente conhecida de todos, porque ela decorre de
aplicações de normas legais. O preço é composto a partir
do preço CIF dO petróleO. passa-se daí ao preço de reaJização da PETROBRÁS, em seguida são adicionadas as
taxaS e os impostOS e, firialmente, chega-se a um preço
geral.
O que me parece que realmente nã.o está esclarecido é
que, calcula~o o preço dos derivados, em geral, cada um
com as sUaS-coiopÕsições, o Governo adota políticas de
fazer deslocamento de custos de um derivado para o outro, tendo em conta a politica de substituição de diversos
derivados e ainda a repercussão, do ponto de vista na
área social. Por exemplo; ci gás liquefeito é ·mais barato
porque muita gente consome, inclusive consumo de na_tureza familiar, o diesel é um pouco mais barato devido a
interessar os transportes, o óleo combustível por ser usado por empresas de rendimento baixo, também é subsidiado.
Mas, atualmente, o que nos parece é que a política do
Governo está sendo dirigída para a retirada dos subsídios, não só os subsídios de caráter geral quanto a todos
os derivados, sabe-se que o Go\'erno, hoje, não cobre o
preço real, isto é, o preço real mais as taxas legais, impostos etc. Ainda é uma política subsidiada.
Saóe-se, por exemplo, qu-e a PETROBRÁS tinha uma
diferença de 100 bilhões, que está sendo paulatinamente
retirada.
O SR. C~SAR CA.LS-.:.... Pniticamente estamos chegando a um preço normal.

3618

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão II)

Sexta-feira 26

O SR. JOSt LINS - Então estamos chegando ao
preço normal não só em termos da transformação do
preço total do petróleo, mas, também, em cada um deles.
O SR. ChSAR CALS- Eu agradeço, porque é real~
mente o que se tem feito.

-

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas, veja bem,

Sr. Ministro, isto- era até-30 de deZembro de 1977. Mas a
partir de 30 de dezembro de 1977, com o Decreto-lei n~'
1.599, não. Já não foi mais p·reço de realização da PETROBRÁS, a partir desse decreto, daí a necessidade de a

Nação conhecer isso tudo.
O SR. Jose LINS- Se V. Ex• me permite, a legislação foi revista no fim do ano passado, em novembro de
1979 ela foi revista.
O SR. Ci!SAR CALS foram revistas as alíneas,

E ainda em maio" deste anO

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Tanto não é as·
sim que o Governo, segundo V. Ex• disse, tem tido condições de retirar o subsidio, mas mantendo a parcela de
equilíbrio de preço alta na gasolina. Daí o preço de 45
cruzeiros, além dos mais 40% de impostos, mais t 2 cruzeiros e 40 -centavos por litrO -ae -parcela de equilíbrio de
preço, ainda além disso. Quer diier, a Nação precisa co~
nhecer isto aqui com detalhes, e não apenas saber que o
decreto-lei DI' tal estabelece preço de realizaçãO. Óbvio
que não.
Agora, eu perguntaria, finalmente, para concluir, eu
tenho mais perguntas ainda, mas para concluir o seguinte: eu quero saber se existem estudos quanto à mistura da
gasolina, porque o problema do craqueamento V. Ex•
explicou, se fala muito no craqueamento. V. Ex• disse
que não é possível fazer isso bruscamente.
Eu tenho aqui plano do Governo dizendo que, em
1985, vai se reduzir para 22% de leve, próx~o de 40 de
médio, mas em 1985, porque não é possível fazer ísso de
imediato. Não sendo possível eu pergunto: o que é que
existe a respeito da mistura da gasolina refinada ao die-sel? E em que proporçõeS pode ser feito?

e

O SR. CÉSAR CALS ~ Nossa política tem sido,
como disse, e agora eu tento explicar um pouco por que é
que a gasolina está pagando pelo óleo diesel.
O Governo fez uma decisão, que é cOrajosa; é que sendo a gasolina um combustível nonnalmente usado ~m
transporte individual, e como o Governo deseja que se
use transporte coletivo, o Governo fez uma decisão di:
fazer com que o consumidor de gasolina pagasse pelos
programas energéticos alternativos. Então, o Programa
do Álcool, o Programa do Carvão Mineral, o Programa
da Energia Elétrica para efeito de irrigação, está saindo
do preço da gasolina, do consumidor de gasoline, do imposto.
É um imposto, que ao invés de cobrar da Nação· em
geral, está cobrando do consumidor de gasolina. E cora~
josa a inedida, porque se sabe q~e a classe média ficou
sacrificada. Nós sabemos que o nosso regime repousa
basicamente na classe média. ê uma medida corajosa
porque se achou que era melhor fazer isso do que fazer
sobre o óleo diesel, que transporta safra agrícola, que faz
a produção agrícola ou transporta insumos fosse ele que
pagasseA Foi uma- definição corajosa do Governo, sem
dl1vida.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Acho que seria

corajosa se não se permitisse à ·alta classe média e à elite
transferir íSsO aí em- termos inflacionários. Na verdade é
todo o povo que acaba pagando porque, de qualquer
modo, o aumento exagerado no preço da gasolina aumenta o processo inflacionário. Por quê?
Qual o motivo'? Se ilão psicológico porque é transferido também. A gasolina não entra no custo de nenhum
produto. É um efeito psicológico.

Mas entra em toda prestação de serviço, de todas as
empresas terciáriis etc.
A gasolina não entra no custo do produto, portanto,
trata-se de um efeito psicológico.
O óleo diesel sim, eJllra no custo do produto, o óleo
cOmbUstível sim, entr:i no custo do produto, a. gasolina
não entra no custo do produto.
Corajosa teria sido a decisão do Governo se ...

Ó SR. C.i::SAR CALS -Permita-me V. Ex• que eu
termine a minha exposição.
Então, dentro dessa política, houve redução no consumo de gasolina em substituição da gasolina pelo álcool.
Nesse momento, quem comanda as importações dentro
da opção do Governo, primeiro- quem comandava até
pouco tempo era o óleo combustível, o óleo diesel e praticamente partes iguais- é o petróleo pesado, porque o
petróleo pesado dá mais derivados pesados e menos derivados leves; segundo, reduzindo a produção de gasolina
e aumentando a produção de óleo diesel. Por quê? Porque o óleo combustível ou derivados pesados tínhamos
já programado o substituto que era o carvão. Quanto ao
óleo diesel ainda não temos um estudo elaborado, como
é o programa de óleo vegetal, que está em elaboração.
Então', se fez uma mistura da faiXa da nafta pesada com
o óleo diesel, reduzindo a produção de gasolina e aumentando a do óleo diesel. Essa mistura já deu um aumento
significativo na produção de óleo diesel e urna redução
significativa na gasolina. Se tinbamos uma base de 30%,
cada um deles, já a gasolina baixou para 25% ou 26% e o
óleo diesel subiu para cerca de 34%, 35%. Já houve um
aumento da produção.
O s.egundo plano seria a mudança do craqueamento.
Essa mudança não só leva tempo, como requer maior investimento. Em termos econômicos - estou entrando
hatillalrnente na seara do nobre Senador Roberto Saturnino e do nobre Senador José Uns- uma refinaria programada para produzir derivados leves, mudar esta refinaria para produzir derivados médios não tem muito
sentido econômjco, -porque a refinaria para derivados leves ê muito mais dispendiosa, ~ um investimento de alto
custo. Vamos mudar o investimento -para prOduzir derivados médios. Em termos de investimentos não tem muito sentido económico. Então, essa mudança só vai jUstificar se ilós não conseguirmos uma substituição por outro energético, por um óleo vegetal barato, ou outro
energéticO que Substitua o- óleo diesel;- senão não tem
muito sentido econômico pãgar um investimento inicial
mãis c:iro para produzir mais leves e depois voltar esses
inveStimentos e investir em cima disso para diminuir o
termo econômico da produção.
O que se pretende fazer, nobre Deputado, e por isso o
que estamos fazendo, agora, com muito vigor, é acelerar
o programa de óleos vegetais, porque aí se pode chegar a
esse equilíbrio sem precisar investir eril cima disso e sim
investir na agricultura e se investir em energéticos novos.

Ó SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• acrescenta
mais um argumento, além de tantos outros, que provam
a imprevisão do Governo nessa área. Não no Ministério
de V. Ex• ocupado agora a partir de 1979. Mas, o Governo é praticamente o mesmo durante esse tempo todo. O
GovernO construiu refinarias para óleos leves num período em que a crise do petróleo estava eclodindo. A pergunta que eu faço a V. Ex• é de ordem prática: quero saber até que proporção pode--se misturar ao óleo diesel a
gasolina? Existe algum estudo a respeito no Ministério?
O SR. CbsAR CALS- Não existe ainda o número,
em termos de proporção. O Centro da PETROBRÁS está fazendo as pesquisas. A verdade é que tudo indica que
até 15% ou 20% não haverá dificuldade.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Jã estã havendo
mistura?
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O-SR. C~AR CALS- Já está começando haver a
mistura.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O que pensa V.
Ex• a respeito do racionamento de gasolina no País para
essa classe média a que se referiu? E, com a sobra da gasolina, aumentar a quantidade do diesel, já que as refinari"as, como diSse V. Ex•, antieconomicamente seriam modificadas quanto ao craqueamento.

O SR. ~AR CALS - Estamos por uma decisãO'
econômica entre acelerar o programa do óleo vegetal e
fazer a mudança no sístema de craqueamento. Nós entendemos -- procurei demonstrar aqui neste momento
que no atual estágio não é necessário o racionamento.
Verifiqu-emos ci por quê. Eril númCros práticos, nós estâvamos no início da guerra do Irã e do Iraque, com o estoque de petróleo de 97 milhões barris. Agora estamos
com esse mesmo número ou um pouco mais. As medidas
que foram tornadas não há por que levar ao racionamento ....

O SR. HENRIQUE SANTILLO - 0 Problema ni!o
é só o estoque. E o balanço de pagamentos e as impor*
tações de petróleo?
O SR. CSSA R CALS - Mas, nós reduzimos as nossas irnportações_de petróleo que nenhum país da mundo
fez, em 200 mil barris por dia, em 18 meses com a nova
política. Vou fazer um cálculo ligeiro de cabeça. 200 mil
barris por dia, a 34 dólares o barril, vezes 3_65 dias, dá
aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de dólares,
para uma conta de 10 bilhões de dólares. Foi o resultado
de uma polítíca: implantada no País, no setor de energia.
Nenhum projeto, em nenhum país, conseguiu isso em 18
meses: 2 bilhões e 400 milhões de dólares, por ano.

O SR. HEN R!QUE SANTILLO -Sr. Presidente, eu
iniciei dizendo que o Congresso Nacional não pode abrir
mão da prerrogativa de ser a audiência nacional para o
estabelecimento de políticas setoríais em todos os setores
da economia, sobretudo o da energêtica.
Concluo, também, reafirmando isso. Se há prerrogativa de que o CongressP Nacional não_ pode continuar
abrindo mio, é de ser a efetiva audiência para discussão
e estabelecimento de políticas setorais neste País, sobre~
tudo a energética.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso)- Srs. Senadores, vou pedir a compreensão de todos para uma ultrapassagem que vamos fazer. No sistema de substituição e
sucessão do Presidente da Co_missão de Minas e Energia
cabe à Presidência, doravante, ao Presidente da Comia..
são de Economia, que juntamente com a de Minas e
Energia patroCina a audiência do Sr. Ministro.
Portanto o Senador Roberto Saturnino é o último da
lista de inscritos; é o oitavo.
É o último mas não é o pior. Pelo contrário, não é?
Pode ser até o melhor.
Então, vamos fazer a ultrapassagem, para que possamos passar a S. Ex•, no sistema de substituição aqui adi~
reçãõ dã reunião. Portanto vai ter a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino, acima de seis outros Senadores e Deputados inscritos para que, logo depois que faça
suas perguntas ele assuma de direito a Presidência desta
reunião.
COncedo a paiavra ao nobre Senador Roberto Satur·
nino.

O SR. ROBERTO SATURNINO -Sr. Presidente,
agradeço a deferência de V. Ex• e procurarei corresponder, sendo o mais breve possível, para que todos os outros colegas tenham oportundiade de interpelar S. Ex•
A primeira pergunta que eu faria ao Sr. Ministro das
Minas e Energia é para que V. Ex' tire ~a minha mente
uma dúvida, u~ dilema, eu diria até um estado de confu·
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são em que coloco no presente momento. Vejo que hã
cerca de quatro ou cinco anos, nós aqui da Oposiçãoeu particularmente tenho feito muitOs pronunCiamentOs
aqui no Senado e em entrevistas à imprensa- preconizando algumas medidas que hoje estão sendo tomadas
pelo Governo. Por exemplo: a prioridade para os _ônibus,
para o transporte coletivo nas grandes cidades, nos centros mais congestionados; esses financiamentos especiais
para o desenvolvimento do programa do carvão e da lenha que eu considero, particularmente, muito importan-

te.
A própria aceleração do PROÁLCOOL, que esteve
muito tempo sujeito a um prOcesso de retardamento, até
hoje não muito bem explicado, essa mudança na estrutura de refmo que, embora, aparentemente, sem muito significado econômico mas, diante das dificuldades cambiais nossas, ao meu ver, teria significado econômico
muito grande. Enfim, hâ muito ter:llpo, preve-ndo o aprofundamento das nossas dificuldades cambiais, nós vínhamos preconizando essas medidas e o Governo não tomava, sem dar grandes explicações, o que nóS entendíamos,
como sendo, uma opinião do Governo segundo a qual
essas medidas não seriam de grande importância, quer
dizer, não produziriam resultados significativos. Mas,
agora, vem o Governo, toma: essas medidas e anuncia à
Nação, como medidas efetivamente muito importantes e
que vão produzir resultados significativos num momento
de grave crise, porque estamos com ameaça de corte de
suprimento ejâ-com algum corte efetivo.
Então, isto me introduziu no espírito, uina -confusão,
uma falta de entendimento muito grande, porque, ou essas medidas não são importantes, não produzem resultados significativos, eD.tão, não teria sentido tomá-las, agora seria uma mera posição --m-e desculpem o termo mas seria uma posição quase que demag68ica do GoVerno em explicar à Nação, em monstrar à Nação medidas
que não produzirão resultados muito importantes, ou,
ao contrário, elas são medidas importantes, vão -prodUzir
resultados significativos. Mas, então, elas deveriam ter
sido tomadas há 5 anos atrás, pelo menos.
Por que s6 despertar para o problema quando há a
emergência da guerra Iraque-Irã? Por que não prestar
atenção ao endividamento do Brasil que vem se acumulando a taxas elevadíssimas, ·pesadísSimas, pãia toda a
Nação, nos colocando numa situação, hoje, de sermos
obrigados a ir dialogar com esse Fuhdo Monetário, enfim, essa situação de quase insolvência declarada pelos
nossos credores?
Então, isto, realmente, introduz em nós uma dúvida
atroz, Sr. Ministro.
Ou essas medidas são importantes e-deveriam ter sido
tomadas há muito tempo, ou, elas não são iinportantes e,
então, está havendo um engodo à opinião pública nacio~
nal, enfim, elas não vão produzir os resultados esperados
porque, como V. Ex' mesmo disse, são medidas, são programas que demoram um certo tempo a produzir resultados. Então, é mais uma razão para que tivesse sido deflagradas, já que há uma anteriorídade maior. E, serã
que é só a gueira entfe o Iraque e o Irã que despertou o
Governo? Será qUe o nosso endividamento, as nossas dificuldades na área externa não tiveram o condão, não tiveram a faculdade de despertar a sensibilidade do Governo?
Era essa confusão que me dominou o espfrito e que
gostaria que V. Exf. me esclarecesse.
O SR. CbsAR CALS- Fico muito feliz, nobre Senador Roberto Saturnino, em verificar qUe V. Ex• pensa
como o Governo - neste setor de energia pensa, exatamente, igual ao que o Governo está fazendo. De modo
que, realmente, quanto a isto, chegamos a um consenso.
A verdade é que V. Ex• não eSiavã preSente quandO
n6s dissemos o seguinte: o aumento dos combustíveis
lfquidos estava de 7% ao ano. E, a partir do ano 80 foi ze-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ro, e, agora, estã em declínio. Então, não é só guerra entre o Irã e_ o Iraque.
Nós tínhamos um consumo de petróleo importado de
- 960 mil barris por dia. E chegamos, àurante janeiro de
1980 a setembro - aiJles da guerra - a 860, a &50 mil
barris por día-- poitantci, antes da guerra. E nóS, antes
da.guerra entre o Iraque e o Irã, já tínhamos autorizado
a PETROBRÁS a re-negociãr oS contratos a 800 nlil barris por dia. Naturalmente, nobre Senador Roberto Saturnino, preocupados com o balanço conlercial porque
_seria a,té mais ~onômico em termos globais, se não fosse
o balanço comercial, tentar coritinuar com esses contratos e reexportar. Mas, não dava ao Brasil a credibilidade
de que tinha um plano de energia visando à economia e
visando à substituição. Então, as medid~s foram feitas
antes da guerra. V. Ex•, talvez, não tenha ouvido dizerTalvez eu não tenha sido, na ocasião, claro - mas n6s
começamos com um estoque de petróleo de 97 milhões
de barris por dia - milhões de barris no dia 24 de setembro, quando nós fizemos o balanço e, lroje, estamos
com-um p-ouco mais, praticamente o- mesmo estoque.
Então, essas medidas não se fazem assim, essas medidas
não são feitas em 24 horas. Isto é fruto de uma politica e
fruto, prinC:ipil.lmente, da conSciência nilcional de que
isto é certo, isto é importante, conforme V. Ex•, também,
acha.

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• vai me
desculpar, Sr. Ministro, mas não desfez nada da minha
ddvida. É claro que essa redução qUe houve no cOnsuino
é_ decorrente ~do aumento de preço - é óbvio.
O SR. C:ESAR CALS - V. Exi sãbe que não, V. Ex•
tem consciência que não.

<TSR. ROBERTÓSATURNINO- Sr. Ministro, eu
me referi às medidas que foram anunciadas agora, com a
emergência da guerra, porq~eeu vi o Sr: Ministro Eliseu
Rêsende, fla televisão, anunciando - as medidas do financiamento especial saíram oritem. Então, estou me re~
ferindo n_ão ao aumento de preço que produziu uma redução das importações, é óbvio, com um custo_ social
muito grande, do aumento da aceleração da inflação e
tudo mais. Mas, estou me -referindo a essas medidas administratiVas Que ilós vínhamos pregando hã muito tempo e que só fofam -~ornadas agora, as medidas de ontem,
ou da semaila Passada -que vão produzir, digamos, uma
red_ução maior ainda, o que é muito desejável, porque se
--V-.- Ex• disse que houve uma economia de 2,5 bilhões de
?~lares em decorrência do aumento de_ preço, quem sabe
se essas medidas vão reduzir em outros 2,5 bilhões de
d~la~es e equilibrar a t!O_s~a._ balança ~omercial, p~rque
este será o déficit desse ano.
Então, eu estou me referindo a essas medidas administrativas que foram anunciadas, ontem, ou na semana
passada, e que nós a pedimos há quatro ou cinco anos.
Eu não estou me referindo à economia obtida com à aumento -de preço que teve o alto custo social da inflação.
Era isto que gostaria que V. Ex• me tirasse a dúVidaou elas são importantes e deveriam ter sido tomadas há
muito mãis tempo, e não ontem ou na semana passada,
OlJ_ elas não são importantes e, então, trata-se, sinlplesmente, de iludir a opinião pública. A minha dúvida per~
siste, Sr. Ministro.
--O SR. C.E.SAR CALS - Penso _que fui falh~ porque
não completei a minha resposta. Mas, V. Ex• tem razão e
p,arque não completei a resposta. Mas, em agosto do ano
passado, foi criado- não foi na guerra- um prograina
de mobilização energética-em que se dizia: 1/3 para o ál_cool, 1/3 para o carvão e outras fontes e 1/3 para os
transportes coletivos e para transportes alternativos, visando à substituiÇão do uso dos derivados de petróleo.
FOi Cm agosto do ano passado, não foi ria época da gUerra. Então, é óbvio que o Pafs está se preparando para is-
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· to, o País está reforçando e aumentando o transporte ferrOviário- e foi aumentado em muito o transporte ferroviário, em mais- de 30%. O transporte ferroviãrio foi aumentado nos últimos meses. Nós estamos procurando
retirar o tráfego dos centros das cidades e utilizar mais
ti'ens suburbanos. Tudo isto é um piograma que eStá em
massa desde agosto, no mínimo. Então, não é imprevidência de guerra. Temos inclusive recursos alocados. De
modo. que eu acho que tirei, agora, a dúvida de V. Ex•tirei sim, eu sei que tirei.

O SR. ROBERTO SATURN!NO- .Sr. Ministro, V.
Ex• vai me permitir, ainda que se adq~.ita· que a decisão
tenha sido de agOsto do ano passado - acho que houve
uma decisão formal, mas a decisão efetiva foi tomada na
s.ema.Da passada, mas ainda que se admita em agosto agosto_do ano passado significa pouco mais de um ano e
com o aumentO dos preços do petróleo, o nosso endividamento, as nossas dificuldades cambiais, os nossos- déficits comerciais têm em ciriCO anos, nobre Ministro. Então, V. Ex• não tirou a minha dúvida, continuamos perplexos porque vimos na televisão o anúncio de medidas
que seriam as eficazes. Y. Ex.• diz que elas têm as suas
raízes em agosto do ano passado. Mas, essa dívida vem
se acumulando ai, e, então, seria de uma forma que po·
deríamos classificar de irresponsável, há cinco anos, hâ
seis anos- de 1973 para esta data. Mas, V. Ex• medesCulpe mas não tirou a minha dúvida.
Mas, eu vou passar a uma segunda pergunta.
Eu tlve noticias -de que o Centfo Tecnológico Aerona~
utico- o CTA, desenvolveu protótipos de motores de
alta potê_p.cia - motores a âlcool de alta potência que
poderiam servir para tratares, caminhões pesados, ônibus, etc.
V. Ex• nos confirma esta notícia e nos dida por que essas pesquisas e esses estudos não foram transportados
para realizações?_
SR.
CALS _-NóS gostariamos de infor~ar
o seguinte: o Centro Tecnológico da Aeronáutica - o
CTA., vem desempenhando um programa de pesquisa e
fomento industrial, e na área do álcool de motores de po·
tências médias e numa fa~ília crescente. A ri.B:or. num
caso prático qU-e conheço, pessoalmente, são as turbinas
para gerar energia elétrica; turbogeradores, turbinas a
gás, usando ãicool, em que nós temos uma turbina de 50
kw e, agora, entrando em operação em caráter experimental, em Fortaleza, uma turbina de SOO kw. Essa é
realmente a linha que conheço, pode se'r que tenha tido
uma outra linha paralela, que não tive ainda a nota sobre
o assunto.

-o
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O SR: ROBERTO SATURNINO - Li notfcias nos
jornais a respeito desse motor de grande potência, mas se
o Sr. Ministro não conhece, possivelmente serão notícias
não muito verdadeiras. Em todo caso ...
O SR. C.ruiAR CALS - Ou então não foram comunicadas ofi_cialme_nte.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Ministro, a
nós nos parece que esta c_oriCentração excessiva no supri- rilcii10effi iiriiaTOrite-Só, rio Iraque, mais de40% d_o nosso Suprimento origiriado de urila só fonte supridora, talvez superficialmente, por não sermos conhecedores profundamente dó assunto, que não seria uma estratégia
muito aconselhável. sob o ponto de vista de segurança.
de garantia desse suprimento e acho -que esse ponto de
vista é partilhado por grande parte da opinião pública.
Então V. Ex• poderia aproveitar a ocasião e nos dar
um esclarecimento a respeito disso, para que a Nação,
enfim, tome conhecimento, porque houve uma certa perplexidade quando, de rep"erite, se tomou ciência de que
mais de 40% do nosso suprimento estava dependente de
um só pafs e esse país, já há algum tempo, dando mostras
de hostilidade ao seu vizinho - o Irã.
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-Gostaria de infoimaC áci

nobre Senador Roberto Saturnino que jâ dei essa exp!iw
cação aqUi, nlas teirei muito prazei" em voltar a essa explicação.
Na verdade. no início do Governo do Presidente Figueiredo, a nossa dependência externa de petróleo era da
ordem de 85% e desses 85%, 90% estavam no OrienteMédio.

Expliquei aqui ao nobre senador Henrique Santillo,
que esse direcionamento para o Oriente Médio foi em
função, principalmente, da produção daqueles países e
de pouca produção de outros países exportadores e, também, porque a compra de petróleo não é simplesmente
um mercado de compra e venda.

Para cada país há uma equação diferente: os pa-íses
produtores de petróleo estão convencidos, com justa razão, que eles têm a única oportUnidade de se desenvolver.
'- Então, eles-desejam, ao discutir os contr'i:1tos de supri:.
mentos, verificar que outras possibilidades tem o país
comprador de ajudá-los no seu projeto desenvolvimentista. Então, o Oriente Médio ii.ão só pelo seu vo1ume de
produção, como também pela sua nessidade de tecnologia brasileira, ror naturalmente o mercado em que houve
maior possibilidade desse suprimento. Mas ao iniciar o
Governo -do Presidente Figueiredo, o Presidente recomendou ao seu Ministro de Minas e Energia que-procurasse diversificar as fontes de suprimento de petróleo.
Dessa maneira, nós que tínfiamõs 90% do Oriente Médio
jã em junho do ano passado eu me deslocava para a Costa Rica para poder, numa reunião da Organização
Uatino-Americanã de Energia~ a- convite do Ministro de
Getróleo do México, discutir lá o contrato de suprimento
a mais do México; Este ·contrato foi discutido, inclusive,
com a possibilidade, envolvendo outros minerais como o
de ferro em que nós faríamos uma exportação e faríariloS
uma usina de pellets, usando gás natural do México, usina de pelets lá no México. Ou exportaÇãO de alumiria, ou
bauxita para transformar o alumínio, visando o mercado
mexicano ou visarido terceiros mercados, ou a importação de enxofre. Enfim, fciiam- cO"iltratOS de negociações
muito mais complexas.
Outras vezes a associação de indústria di:: bens decapitai do México. Ou até a utilízação do porto de Tampico,
preparado para navios de grande tonelagem, visando o
México e terceiros mercados.
A política de_diversific3.ção e de suprimento vem desde
junho do ano passado, em que estávamos fazenâo es-ses
cantatas.
Ao iniciar a guerra, a nossa dependência do Oriente
Médio tinha - estava menos de 80% - se reduzido de
85% para menos de 80% e a nossa programação, o nosso
plano viável é chegarmos com a dependência_ externa de
petróleo, no ano de 85, de 30%, e desses 30%, i:nenos da
metade ser do Oriente Mi:dio.
Essa é a nossa programação viável, porque na ocasião
já temos, para V. Ex' verificar que é viável, neste mOmento a promessa da Venezuela de aumentar para 100
mil barris por dia já; a promessa do México de -50 para
I00 mil barris por dia; o Equador com 20 a 30 mil, fora
Ingola e outros países da África, como a Nigéria, como
ontem discuti o assunto com Deputados nigerianos; a
China e a.Rússia e, rii OcasiãO, portanto~ 250 niil barris
por dia já visível, agora a nossa proposta é estarmos importando 500 mil liarris por dia. Portanto, reduzimos
fortemente a dependência do Oriente Médio e, dentro da
tese que venho defendendo até antes de ir para o Ministério quando, no Senado, fiz o meu pronuDciamento
como Senador, da regionalização energética que, hoje,
não só estã sendo implãiltada no Brasil, mas aceita por
unanimidade numa reunião em que fizemos essa proposta em Caracas e devemos agora ter a ratificação, em 26
de novembro, em Bogotá, quando _os 22 Min_istros de

Minas e Energia da América Latina discutirão uina-tese
de coordenação energética da América Latina, tese defeDdida pelo Drasil.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Se bem entendi,
V. Ex• considera essa concentração no Oriente Médio,
particularmente no Iraque, um erro de política do Go~
v~~n_Q_ ~~rior?

O SR. CÉSAR CALS - Não, permíta-me: eu disse
que era função da produção e função de uina pOssibilidade de se fazer transferência de tecnologia, prestar serviços ou exportar materiais, visando o desenvolvimento
do País. Mas que o Presidente, conhecendo as dificuldades que poderia ter em estar dependente do Oriente Médio, ·desde o início do Governo, ele vem mandando diversificar as fontes desse suprimento.
O SR: ROBERTO SATURNINO- Ministro, V. Ex•
encara a questão do racionamento, apenas ligado ao suprimento, à dificuldade cambial, o endividamento do
Brasil, não lhe parece motivo suficientemente_ forte para
se cogitar do racionamento?
O SR. CJ;:SAR CALS - V. Ex' sabe, nobre Senador
Roberto Saturnino, que de maneira alguma racionar só
gasolina; o racionamento deveria ser de todos os derivados do petróleo, para que se pudesse, ao final, ter menos
barris de petróleo i~port~do, e V. Ex• sa!;le que õ Brasil
está fazendo um esf~rço de exportação, porque a balança comercial tem duas faces: tem-se as exportações e
se tem as importações. Ora, se nós com uma outra política, reduzirmos substancialmente a nossa conta de petróleo em 20%, no mínimo, sem prejudicar o nosso esforço de exportação, a safra agrícola ou os insumos industriais, então não vejo Por que o desejo de raciOnamento pois, no mínimO; poderíamos acelerar essa parcela de reduzir as -importações, mas também diminuiríamos a pi.ucela, o outro lado da balança, que é o aumento
das exportações.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
vou considerar ainda o interesse dos demais colegas, te-_
ria ainda inúmeras perguntas a fazer, mas vou parar po~
aqui.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós a8raâecem-os a
compreensão de V. Ex• pelo seguinte: há cirico inscritos
ainda e. o Sr. Ministro terá que si:tir ao meio-dia, de a:COr~
do com o compromisso anteriormente assumido. E S.
Ex' voltará, em outra oportunidade, se a ComiSsãO resolver convidá-lo.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Vou encerrar.
Não farei mais nenhuma pergunta, mas vou me permitir
fazer apenas uma observação, que não é respeitO a este
assunto, mas sim um outro assunto que considero da
maior importância, que é o ãssunto Carajás.
Nós tomamos notícias hoje, pelos jornais, nós congressistas, de que grandes e importantes decisões fOram
tomadas pelo Governo a respeito desse magno assunto e,
gostariamos de deixar expresso ao Sr~- Ministro, não é
nenhuma pergunta, a nossa estranheza, o nosso desalento pelo fato do Congresso não ter sido informado, consultado a respeito deste problema tão importante.
Era só isso que desejava

~eixar

registrado.

O SR. C:bSAR CALS- Devo informar ao Nobre Senador Roberto Saturnino que, na mesma hora em que o
Presidente tomou a decisão, às II :25 horas, ele determinou que os Presidentes do Senado e da Câmara, ·além
dos Líderes do Governo, tornassem conhecimento, na
mesma hora, da decisão do Presidente Figueiredo ...
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~ o·sR. ROBERTO SATUR.NINO- Da décisàojã tomada, não é?

O SR. C_t8AR CALS- ... de aceierar o projeto Carajás que já tírilla -sido discutido pelo Ministro de Minas e
Tnergia, na Comissão de Minas e Energia, da Câmara.
DiScUtido~ antes da reuníãO do COE, o Ministro de Minas c:; Enc;_rgia, por convocação oficial, veio fazer a exposiçãO sobre o grande projeto Carajãs~O SR. DIRCEU CARDOSO- Vamos ter o prazer
de, agora, passar a Presidência da reunião ao- eminente
Or. Presidente da Comissão- de Economia.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Tem a palavra o
nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES- Sr. Ministro, é sempre um
grande prazer recebê-lo nesta Casa. V. Ex', um dos
membros do Senado, tem muita confiabilidade no que
diz. Ficamos com a inlpressão de que a grande dosagem
de sinceridade nas suas respostas, alêm do mais desfi-uta.:
mos de clima de muita cordialidade em companheiros,
porque a despeito de ter permanecido entre nós por pouco tempo, mas na realidade pela maneira, pelo comportamento, pela sinceridade, granjeou, uma grande dose de
simpatia. Feito isso passo à primeira pergunta.
Logo que V. Ex• assumiu o Ministério ouVi-o em Londrína e flz uma indagação sobre o álcool. E V. Ex•, naquele instante ainda se manifestava muito reticente. Hoje, como V. Ex! se posiciona em relação ao álcool?
O SR. C~AR CALS- Primeiramente quero ·agradecer ao Senador Leite Chaves pelas palavras e pode ficar
pelo menos tranquilo quanto a uma coisa, sincero desejo
d_e acertar tenho muito.
Mas gOStaria de falar sobre o programa do álcool. O
programa do álcool, neste momento, está equacionado_
em termos de possibilidade de produção de álcool com
recursos do PROÂLCOOL e possibilidade de produção
de carros a álcooL Então é um programa que não se·
pode falar olhando-se somente um dos lados, produtor
sem consumidor. O programa do álcool, que tem como
meta mínima, 10,7 bilhões de litros de âlcool por ano, em
1985, ele tem, neste momento, mais de 60% dessá meta
em projetas aprovados. De maneira que parece, a nós,
que OPrograma está Dum ciesenVofviminto normal. Por
outro lado, a indústria automObilística brasileira fez uma
verdadeira revolução industrial e acho muito importante
em matéria de história industrial recente, em produzir
carros IQO% a álco·ai.
Esse ailo a meta de produção é de 250.000 carros, veículos movidos 100% a álcool etflico hidrátado. De modo
que é um programa que, normalmente, vai dentro do que
está programado e é também feito em função da possibilidade económica de se finanCiar essas usinas. Agora
considero que o programa vai atingir as metas, o que é o
equivalente a 170.000 barris por dia de petróleo.
Mas aproveitaria, neste momento, para levantar um
assunto que talvez seja polêmico no Senado; é- o programa de exportação do álcool. Quero mostrar o meu desejo de trazer assuntos para discutir com o Senado.
O Ministério das Minas e Energia contratou o Instituto de Pesquisas Tecnólogicas de São Paulo - IPT - e
vai fazer um convênio com o Ministério da Agricultura
no sentido de fazermos uni zoneamento da biomassa vegetal; compatibilizar as áreas para a biomassa energética
co_riio ~o di-biOmassa para fins de alimentos, ou a bíomassa pãra fins de insumos industriais.
Dentro da biomassa energética, e é muito fácil de se
separar estã área porque a nossa equação par-a transporte_de energia é igual a zero, essa que seria ideal, ou seja,
cada região consumiiido os energéticos qt.i.e produz. Então é muito fácil se separar as áreas para a biomassa
energética, que devem ser próximas aos centros de con-
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sumo, evitando o máximo o transporte. Vamos desenvolver a tecnologia de cada energético da biomaSsa em
função da vocação do solo. Mas à primeira vista, e o cálculo muito fácil, e nós sabemos que vamos ter bastante
área no Brasil. Então a proposta do Ministério das Minas e Energia ao Governo: que ainda rião decidiu, é que
separadas as áreas necessárias para a biomaSsa energética e a biomassa para alimentos e-a b1offiasSa industÍ'ial,
possamos fazer ri:essas áreas álcool para exportação. Em

áreas, não do PRO ÁLCOOL. não usando os rec.ufsoS dOPROÁLCOOL, com empresas que pela sugestão fossem
binacionais ou associações de empreSas estrangeiras -que
tenham tecnologia a trazerem com emPresas nacionais, não cedendo ou vendendo terras e sim fazendQ o "lea~
sing", ou cedendo terras ou alugando terras por um pra~
zo de 15 a vinte anos. Porque no nosso cálculo, na nota
que fizemos está em decisão ainda e que estou aqui trazendo ao Senado, é que se fosse viável fazer a exportação
de álcool para os Estados Unidos por exemplo e temos
outros interessados na Europa ou no Japão, só para fazer um cálculo para os Estados Unidos, 20% de álcool na
gasolina, ou gasoal, que chamam nos Estados Unidos,
que é tecnologia conhecida nos Estados, 20% do consumo de gasolina nos Estados Unid_os seriam um milhão e
quatrocentos mil barris de álcool por dia. A 60 dólares o
barril teríamos, sem dúvida, mais do que dobrada em exportação exequível em poucos anos, mais do tríPlo -da
nossa conta de petróleo.
Por outro lado, teríamos que, é claro, um prograrila
como esse só ê válido se pudéssemos trazer uma melhoria na nossa tecnologia agrícola e até unla -melhoria na
nossa tecnologia industrial.
Entendo que o álcool, o programa do álcool não só ele
está dimensionado corretamente com a possibilidade de
fabricação de carros pa'ra o Brasil, vai ser atingido, cÕmo
também vejo, já agora, depOis di::-CoDliecermais o assunto, uma possibilidade ímens::i. para o Brasil para exportação do ãleool. Era para mostrar o bom Sentido do programa.
O SR. LEITE CHAVES - MSS essas expõrtaçOis se
dariam ao mesmo tempo em que importadamos petróleo?
O SR. C~AR CALS- Naturalmente, a substiuição
do álcool, como derivado de petróleo, está limitado à
utilização do álcool pelos carros.
E naturalmente essas teriam outras áreas para exportação, tendo ainda o Brasil o contrato direito de requisitar uma parcela desse álcool toda vez que fosse necessária.
O SR. LEITE CHAVES- Ministro, não me refiro ao .
GROÁLCOOL que foi desistimulante, o- álcool que é a
salvação nacional a nosso ver, mais o PROALCOOL_é
frustrante, porque ele é limitativo. Mas hoje hã provas
de que o ãlcool substitui plenamente a gasolina ~orno o
diesel, desde que se lhe adicione 10% de niti-ató de dclaexila.
Há provas satisfatórias neSte sentido, os motores não
precisam nem ser transformados. Então porque, ao invés
de se destinar álcool à substituiçãO-_do diesel se busca
óleos vegetais? Quando se sabe que a maior fonte de óleo
vegetal, hoje, ~ a soja e as perspectivas mundiais· é de qUe
todo óle_o_de soja serâ consumido qualquer -qOe seja a
produção.
Por outro lado? Sr. Ministro, o BfãSir tem trezentos
anos de experiência de cana-de-açucar, de álcool, ninguém tem a experiência no Brasil nesse sentido. Qualquer lavrador com alambique, a peq ueml destilaria é a
salvação nacional e não a grande destilaria. Porque então se destilar óleo, que não é controle nosso e sim- de
grandes empresas estrangeiras, o óleo e não o álcool que
é muito mais fácil e acessível e não vai ter limitação.

O SR. C~SAR CALS -

Gostaria de informar a V,
que fiz, n_aturalmente que
· ·
·
1:: que nos derivados do petróleo, médios, leves e pesados, os derivados leves são os mais nobres, os mais caros.
Devemos pensar numa alternativa que corresponda. En·
tãO o ã"ICool é um enf:rliético leve e deve sUbstituir o íeVe é
-não o ·médío. Então o econômlco seria pegar Oen"ergético médio PR!a se sl;lbstituir o médio e o pesado para se
siibStitu_ir o pesa~o. Então o óleo vegetal, não é a partir
da soja. A nossa idéia é plantar óleo vegetal para fins de
energia-. Ê, de acordo com a vocação do solo. Dizem atb, .
Os técriiCas· do Min.sitério da A&ricultúra, que O' óléo ve~
geifal que vai dar melhor condições de preço, melhor cus~
to, é o óleo de de1_1dê. A nossa idéia~ fazer programa de
óleo de dendê, óleO·de ãlgodão, óleo de colza, óleo de gi~
rassol, enfiffi, de acordo com a região. De modo qUê Ilão
fiêaríani pl-êjtidícadôs as nossas exportações de sOja,· de
óleo de soja. Ê um programa à parte.-Por lsso que ele deIDO"ra um poUco para ser formulado, porque temos que
fazer-Um plimtio para isso~ Eu iriformei antes, aqui, o se~
guinte: já-agora, para aproveitar a cãpaCidade de-esmagamentO ociOsa da -indústria de óleO-nacional~ nós Va~OS
imediatamente Csti_mylar o plantiO de óleó de amendoim
- e_de_colza, para fazer óleo de amendoim e óleo de colza e
jà inlciaf 3 misttifa de S% ào óleo de vegetal com o Óleo
diesel.
- -- --

E_x'- o_seguinte é

u~ ra~iocínio

um pouquinho ant-es.

Veja V. Ex• que nós frzemos o seguinte: derivado leve
do petróleo com energético leve, defiva~o médio com
médio, e os pesados com pesados,- dando uma substituição que parece, a nós, mais econômica.
Su~stituir álcool para fins de calor, por exemplo, de
óleo_ combustível, eu tenho projetas, tenho até do meu
Ministério, algumas empresas que fizeram, mas não é
ecoilôrriico se queirilãr o ãlcool numa caldeira, tendo carR
vão, madeira, enfim, outros energéticos menos nobres do
que- o álcool.
~ós temos de fazer o jogo entre a substituição e aquilo
que é econ_ômico.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,

_eu pediria a V.

Ex~ uma intervenção breve, para explicar
aos nobres colegas que, só agoi-a, estou tomando conhecimento de que o Sr. Ministro tem que se retirar ao meiodiã., eu pensei qui V: EX' -iria viajar às 13 hcifaS, mas tem
que sair daqui ao !Ueio-dia.

Temos, pois, ·cerca de 30 minutos e eu fie sinto constrangido porqrre ·usei da liberdade de interrogá-lo, mas
ao tomar conhecimento deste fato sou obri_gado a pedir
aos nobres colegas a sua compreensão, para que limitem
as suas perguntas a uma, duas ou três perguntas mais _importantes, para que, pelo menos, além do Senador'Ldte
Fhaves, os Senadores Jutahy Magalhães, Afonso Camargo, ·e DirCeu Cardoso p-ossam exercer o seu direito.
O SR.- LEITE CHAVES - V_ Ex' será atendido, e~
estou fazendo se nD.o a última, pelo mimos· a penúitima
intervenção.
Sr. Ministro, V. EX' teria condições de informar ao Seriado, qual o preÇO de custo para o Governo, digamos, o
custo de um Htro diesel, de um litro gasolina e o litro de
álcool. O preço de custo, de aquisição, o preço que sai
·
-efetívo, sem os impostos.
o·sR. C~AR CALS- Como não tenho neste maR
menta estes dados, prometo a V. Ex• que os enviarei no
mais breve espaço de tempo.
ü SR. LEITE CHAVES- Sr. MiÍlistro; a última per~
gunta. Há infoi-mações de que a União Soviética está deScilvolvendO grà.ndes planos de dirigíveis, -e aqui no Bi-asll~ -faffibém, essa organizãÇão que nOs--temos em SãO_
Gilllo, procurou fazer um projeto· desia- natureza.
Isso daria transporte muito acessíveis para regiões
cC:úriO ·o Norte do Pai's. Um dirigível destes, que não é
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mais inflamável como os passados, transportariam cargas enormes, __a gnindes distâncias, e a um custo admirável. E quem conhece o OeSte do pais vé que esta seria a
grande ~Jução para aquela região. Já porque eles podem
vir de lá para cá, sem transportadores frigoríficos, trãnsportar combustível, podem baixar na água, em terra, e
seria a versão mais interessante -para o Pãís.
Ao que se SQUbe-o projeto técnicamente é viável, de&r:a,nde ~çnveniên_cia, mas houve uma determinação sustatófia di!sse=projeto.
_V. EJt~ ten:i co.n~ecimento ~ respeito disso?

O SR. CESAR CALS - Eu gostaria de dizer que co~
nheço o projeto. Foi feita uma exposição no Ministério
de Minas e Energia~ por técnicos, sobre a utilização do
dirigível.
Nós -ãChanl.os que é uma: das--sOluções viáveis, por
exemplo, para a Amazônia, onde temos dificuldades de
eStradas, ou dificuldades de transportes.
o· assUnto foi ericaminhado pelo Ministério de Minas
e· Energias ao Ministério dos Transporte. Eu confesso a
K. Ex' que não sei exatamente a posição da análise do
Ministério dos Trnsportes sobre este assunto, neste momento. Mas, posso dizer que não foi vetado, pode, no
míníinO, estar sendo retardada a decisão.
O 'sR. LEITE CHAVES- Eu agradeço e aguardo os
dados de V. Ex'- a res_E:eito desse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino)- Com a
palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTHAY MAGALHÃES- Sr. Ministro, V.

Ex•, na exposição, fez uma deClaração que me chamou a
atenção; eu considerei da maior ímportâi"l.cia, desde
quando V. Ex~ declara que o estoque antes do início da
guerra entre Irã-Iraque, era de 97 milhões de barris e
que, hoje, este estoque estaria sendo mantido no mesmo
nível.
Isso vem de encontro às informações que nós temos de
que estava havendo uma defasagem diária de 250 mil
barris, devido a não vinda do petróleo do Iraque, de 400
mil barris/dia - e a substituição de apenas, até o momento, 150 mil barris/dia.
Essa manutenção do estoque atual não seria decorrente do tempo necessãrio para ·o transporte do navio do
Iraque para cá, que decorre na base de 20 a 30 dias? O
tempo de duração do viagem do navto, e que a guerra coineÇou há 24 dias atrâs, en.Üio ·essês navíOs teria:iri saído
ainda antes do-início da guerra e, por isso, o estoque podei-ia ser mantido naquele mesmo nívCl, até começarem a
fitltar- os navios posteriores ao início desta guérra?
O SR. cgsAR CALS - Eu gostaria antes de responder ao nobre ~enador Jutahy Magalhães, fazer um resu-

mo.
A verdade é que desde janeiro deste -ano nós estamos
aumentandO o estoque grande que tínhamos, de 140 mil
barris por dia.
Já tínhamos, antes da guerra, autorizado a PEAROBRÃS a reduzir- as compras de péir61eo de 1 milhão
de barris por dia, que é o que estávamos comprando,
para 800 mil. Já tínhamos chegado a um consumo de 850
mil. Quer dizer, quando saiu o Iraque, de fato nós estãvamos perdendo, no primeiro ôia 250 mil. Era 1 milhão
menos 150 mil, porque estava consumindo 850 mil em janeiro. De fatO, a perda iriicial era de 250 mil barris por
- dia. Mas como nós tínhamos convicção de que nós iría-mOs atiilgir-250 niit e·m-jarieiro, não ter sido ao acaso, era
Um número estudado, nós pedimos à Comissão Naci~nal
de Energia que nos autorizasse, ou ratifiCasse, a decisão
de Complementar só em 'mais 200 mil; perdemos 400 em
milhru;, São 6ÓO rÍlais 200, 800. E era preferível até, com
as medidas de economia de energia, chegar a 800 mil,
agora. e não em janeiro. Esse era o racioCínio. Ocorre
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que, de lá para cá, fechamos contrato de petróleo, contrato de derivados de petróleo também, que chegaram
rapidamente ao Brasil, inclusive. Então, tivemos um primeiro declínio de estoque e já, em seguida, começamos a
estabilizar. Por outro lado, tem mais um fato que, dece~
to modo, está de acordo com o que V. Ex•está dizendo, é
que quando estivemos já com amplo estoque de petróleo,
mais do que normal, os navios estavam aguardando para
descarregar por falta, inclusive, de lugar de estocagem,
.capacidade de estocagem. Então, esses ilãvios, ão descarregarem tiveram esse fato e começaram a descarregar
mais rapidamente.
Na verdade é que neste momento temos três fatores
para esta manutenção do estoque. Aumentamos também
a produção nacional de petróleo.
Nós temos aqui um gráfico que diz que a produção de
petróleo no dia 23 de setembro, quando perdemos o suprimento de Garoupa, estava em 163 mil barris diários.
No dia 13 de setembro, 172 mil barris por dia. Digamos,
173, pois é 172,7. Então, são 10 mil. E de Garoupa nós
perdemos cerca de 40 mil.
Então, 173 mil. Nós portanto, no dia 13 de outubro,
aumentamos essa produção. Por outro lado fizemos contratos d~ petróleo e diminUiU o- consumo. O consumo de
petróleo_baixou, para nossa satisfaçãõ, de 1 rililhão e 130
mil, que era no iníciO do Governo Figueiredo; 1 e 60 mil,
no início da Guerra Irã-Iraque, para 928 mil.
Nós tínhamos feito, antes do dia em que fomos à
Comissão Nacional de Energia,-na segurida-feira, dia 27
de outubro, todos os gráficos em termos de manutenção
do estoque, se não tivesse havido a guerra, com todos os
gráficos sobre não comprar nenhum barril a mais, etc.
quando é que dev~ríamos chegar ao estoque normal entre 5 e 6 milhões de metros CúbicoS. Pór fsto-é qUe disse
que até dezembro ter_emos tempo para pensar, porque é
o tempo em que chegaremos ao estoque normal.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES são ao metro cúbico?

Quantos barris

O SR. CEsAR CALS - São 6,29.
Então, como foi poS.Sivel suplementar 200 inil, aumentamos um pouco a produção e caiu o consumo, aumen~
tou o estoque. Então, são seis itens que estão aí funcionando.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Sr. Minlstro, eu
vou fazer algumas perguntas em conjunto para apressar,
e V. Ex• poder responder sucintamente e dar margem
para que outros possam fazer outras fiidagações.
Sr. Ministro, o preço do álcool está estabelecido que
sempre será no máximo 75% do preço da gasolina. Mas,
o ãlcool misturado à gasolina, que é vendido a 45 cruzeiros ao consumidor, esta diferença de preço, entre o preço
real do custo do álcool para a PETROBRÁS e a dife~
rença do preço do custo do álcool para o consumidor...
O SR. CfiSAR CALS -Vai para o PROÁLCOOL.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Está sendo aplicado para o álcool.
Então, falam que essa diferença que é multiplicar o
nllmero de litros de gasolina que é vendido no Brasil é
suficiente para a manutenção do PROÁLCOOL. Isto ê
verdade?
O SR. C:~SAR CALS _........ Nós entendemos que não. O
Governo, além deste preço, tem a linha própria para financiar o PROÁLCOOL. Além desta diferença de
preço, tem a linha.

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Esta diferença de
preço corresponde, diria, no fmal ao consumidor perto
de 10 bilhões de cruzeiros.

O SR. C~AR CALS - Não, é o seguinte: terii pi'ograma de mobilização energética; tem uma linha em que
1/3 era para o ãlcool, além desta diferença que também
ia para o Ministério da Indústria e do Comércio. Então,
sãO- duas parcelas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agora, V. Ex•,
afirmou também, na exposição, de que a América Latina
estava tentando estabelecer entendimento para que os
países produtores do continente fornecessem, prioritariamente, o seu petróleo aos pafsc:s consumidores, im~
portadores.
Na realidade, esse entendimento já foi alcançado ou
hã uma previsão de que isto viria a ocorrer, por eXemplo,
no caso concreto da guerra entre: o Iraque e o Irã, se isso
iinpossibilitasse a importação de petróleo do Oriente
Médio para o Brasil!
O Brasil estaria garantido, por parte dos fornecedores,
vamos dizer, Venezuela e México~ da quota necessária da
sua importação? Funcionaria esse acordo na realidade?
O SR. C~SAR CALS- Bem! Eu gostaria -de informar o seguinte: a nossa compra era relativamente pequena na América Latina.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Atualmente é.
O SR. C);:SAR CALS - É óbvio que esses países da
América Latina têm contratos com outros pafses.
Então, o que se propõe, numa reunião que vai ser realizada na Colômbia, no dia 26 de novembro, numa proposição do Brasil, o seguinte: é que cada contrato que for
vencendo a prioridade seja dada para a Amêrica Latina
ou cada plano de expansão da produção, a prioridade seria da América Latina. Quer dizer, é uma transferência
garantida que ninguém pode exigir que rompam os contratos anteriores. Mas, como resultado prático desta
política, é que tivemos ein Caracas- e ConseguimOs a seguinte promessa de petróle_o Venezuelano: de sair de 50
mil barris por dia para 70 mil em janeiro, 80 mil no segundo semestre e 100 mil no flm de 1981. E, só se a guerra entre o Iraque e o Irã, e entendimentos que mantivemos já, agora-, vai Ser tOO mil eni ja:neiTõ: Então, já é o
fato prático de uma política que foi discutida, c:m termos
de Oito Minístros da América Latina, e que será levada
ao colegiado de Ministros de Petróleo e Energia, em 26
de novembro, em Bogotá.
O SR. C);:SAR CALS- Sr. Mini~tro, o problema do
carvão. A influência e a falta de vias de comunicação, de
vias de transporte, e a falta de recursos para a instalação
de minas como se faz necessário para se atingir a meta
necessária em 1985, está ocasionando a defasagem desse
programa e a impossibilidade da meta ser atingida em

1985?
E a última pergunta, Sr. Ministro, vou fazer logo de
vez. O PROÁLCOOL optou pela cana-de-açúcar, e o
óleo combustível poderia optar pelo dendê? E há algum
programa de aplicação imediata de plantio de dendê
para substituição do óleo? Porque o dendê, parece, que
daria maior rentabilidade por hectare e acho que: é uma
das medidas que deve ser prevista ê exatamente a rentabilidade por hectare para evitar uma vasta da área de
plantio que viria concorrer com o plantio para produtos
alimentares.
O-SR. Ce5AR CALS- Bem_! Gostaria de informar a
V. Ex• que, no momento, não há nenhuma defasagem no
programa do carvão, pois o carvão teve: que ser montado. 1:: diferente de uma estrutura que já existeA ~um programa que teVe de ser montado. Então, não há nenhuma
defasagem. Eu tenho, neste momento, uma nítida im~
pressão de que ele vai ser grandemente acelerado.
Vou dar os motivos desta minha impressão: primefro
lugar, o lavador de Santa Catarina, existente lã, liivã.d-ór
tubarão já entrou em capacidade nominal e o segundo
lavador Cstá entrando em operação agoi'a.
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Segundo, a produção de carvão do Rio Grande: do Sul
também aumentou.
Nós estamos liberando dez minas de carvão, da
CPRM, para a iniciativa privada, de preferência. Liberaines ciuatro. Segunda-feira duas delas foram liberadas
para o Sindicato da Indústria de Cimento, com prazo
para que· ele se constituísse numa empresa mineradora
para alto consumo.
Segunda-feira eu tive uma reunião com a diretoria do
Sindicato da Indústria do Cimento e eles não só me dizem que as duas jazidas serão insuficientes para eles,
dada a produção que vão dar de carvão, eles precisam
mais reserva de carvão,- como numa assembleia do Sindicato, dos 45 sócios, 39 aderiram, o que representa 99%
da indústria cimenteira. E que eles pretendem substituir
o óleo combustivc:l na indústria cimenteira, até o ano de:
1985, em 70% do consumo _de óleo_ combustível. E que do
investimento de 380 milhões de dólares - entre mineração, transporte e substituição de consumidores, equipamentos, a indóstria cimenteira vai empregar 40% de
capital próprio.
Por outro lado, nós estamos com ofertas muito insistentes de recursos internacionais para o Programa de
Carvão.
Na França, no Leste Europeu, na Grã-Bretanha, ofertas muito insistentes que estão sendo dimensionadas.
A ComiSsãO Nacional de Energia. finalmente, decidiu
em termos dos recursOs nacionais, que o Programa do
Carvão terá as mesmas condições de fmanciarnento para
o PROÁLCOOL.
Então, esse é um programa que vai ser acelerado muito. Só esse fato de a indústria cimenteira sigilifica 5 milhões de toneladas de carvão, nesse consumo 70%.
Agóra, quanto ao dendê - a cana de açócar não foi
uma opção, é porque, de fato, a cana de açúcar, nós Já temos tecnologia, temos tradição e temos o balanço energético posítiy9.
A mandioca, até aqui me disseram - ontem, recebi
um· relatório que li à noite e sempre há a informação de
que o balanço energético era negativo. Ontem, me deram
Uma nOtícia de que tinha sido Positiva. Mas, eu não posso afirmar.
Quanto ao dendê, nós estamos preparando um programa de óleos vegetais. Mas, naturalmente, todo o pro~
grama tem que ter um outro lado que é mais sério o financiamento; de onde tirar o dinheiro. De maneira que
nós estamos preparando. vamos começar, agora, com o
amendoim, com a colza que é uma cultura mais rápida
para iniciar o programa.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino)- Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO E Gostaria de cori~
tribuir fazendo perguntas, Sr. Ministro, e apenas um re.'
gistro apegando-me numa afirmação feita pelo Senador
Henrique Santillo, com relação ao problema de infor~
mações. •
Realmente, concordo que é uma prerrogativa da qual
o Congresso não pode abrir mão; mas a Nação, principalmente, não pode abrir mão. Parece-me que é um direito do povo que delegou o poder e também, princiPalmente, no momento de crise:, do próprio interesse do Gove_rn_o de informar be~ à opinião pública para conquistar o apoio dessa opinião pública no momento que é de
crise o problema energético no Pais.
Essa infármaÇão, evidentemente, terá que ser dada de
uma forma didática atê, para ficarem bem claras como
verdadeiras de uma forma uniforme. V. Ex• sabe que a
informação tecnocrática, com relação a opinião pública
o tecnocrata, que não é o caso de V. Ex• que é um políti~
co, ê cego, surdo e-mudo com relação à opinião pública.
De modo que nós, políticos, temos essa preocupação e
achamos que é uma crítica construtiva, que é 1inp-ortante
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que o_ governo conquiste a opinião pública informando
bem. De modo que esse registro que eu queria fazer e di-

do o petróleo importado estava a 20 dólares, o barríl,
Tsso em d~ita de agosto de 1979, quando foi feita a decisão do Presidente sobre economia de guerra e sobre a
Corriissão Nãclonal de Energia, comprava-se a 20 dólares o barríl, - agora, nós estamos a 34, mais ou menos,
o petróleo importado- a gasolina custava 3/4 dólares o
barril, enquanto o álcool custava 37 dólares o barril e petróleo nacional, oito. Daí eu ter levado sempre ao Presidente que melhor substituto do petróleo importado é o
petróleo nacional. Primeira coisa. Ec_onomiCamente está
provado. Ainda, agora o álcool está na base aí dos 48
dólares, nunca menos do que isso. Então, economicamente, não é_ a substituição correta. Segundo lugar,
como o barril de -petróleo cobre um espectro muito
maior de utilização do que o álcool; do gás natUral, do
óleo combustível, etc.; ele não substituiria o espectro
completo. Daí por _que nós optamos pela produção de
petróleO como a pfioridade.

zer, em termos de informação verdadeira uniforme que,

no momento em que V. Ex• informava, hoje, pelo veiculo de massa que ê a televisão, o prazo que nós teríamos, o
estoque que nós teríamos de combustíveis, fazendo essa

conta que V. Ex• fez; hoje, aqui Para nós, de I lO-, Oias um
minuto antes, um diretor da PETROBRÁS falava em 90
dias; e algumas horas depois, um outro Ministro falava
em no mínimo 120. Acho isso um erro fundamental porque a opinião pública, qt.iando recebe esse tipo de informação, não fica acreditando em nenhuma delas.
~o registro que eu faço no si::ntido de Colaborar com
essa fase crítica que o Governo atravessa, que o País
atravessa.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Satumino)- Concedo a palavra ao nobre Senador DirCeu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Ministro, nós,
seus colegas do._ Senado sentimos honrados com a sua
presença aqui. sentimos também honrados com o seu
desempenho no Ministério d3s -Mfn-aS-- e Energia e faze~
mos votos, Sr. Ministro, para que V. Ex• continue ausen~
te do Senado e prestando serviços ao seu Ministério.
Sr. Ministro, fiquei satisfeít1ss-iilw Crii sã:ber que V. Ex•
está em entendimentos com repúbfíca"s americanas para
um entendimento, em virtude da auto-suficiência do
Vrasil e da América, em petróleo.
Defendi esta tese no Congresso lnteramericano, no
México, dizendo que a Américil Latina podia fazer uma
autarquia econômica, de maneira que nós pudéssemos
dar exemplos, nós os povos morenos, ao mundo da auto~
suficiência em petróleo, em carne e em trigo, prinCipalmente. Além da auto-suficiênCia em minerais, eri::t ma4eiras e outros produtos.
Fico satisfeito em saber que V. Ex• está nesse encamínhamento. Então, foi essa a tese áefendiáã põr--ãlim há
quatro anos no Congresso Interamericano, realizado no
México, sob vaias da representação da Alemanha, da Inglaterra e da Dinamarca, porque eu disse: u Basta da dominação dos dolicocéfalos louros. Agora, queremos chegar à época dos povos morenos, dos povos tropicais". E
a América Latina é o berço dessa civilização tropical que
há de eclodir amanhã. Portanto, esse era o registro; Sr.
Presidente.
• Segunda pergunta- vai permitir-me a ignorância- disso- se o poço petrolífero, em média, dizem, que fica IS
milhões de dólares, mais Ou menos~ -aliU:lls milhões de
dólares, e com esse custo elevado nós podemos fabricar
1SO mil litros, de álcool, não seria convenieilte para o
País, nesta ·hora, se nós empregarmos mais na produção
de álcool do que na perfuração de poços petrolíferos?
O SR. CÉSAR CALS - Inicialmente, quero agradecer
ao Senador Dírceu Cafdoso as palavras de estimulo e as referências à minha atuação como Senador e como Ministro. Realmente, no MinistéfíO;--proCúro honrar o meu
mandato de Senador, procuro de todos em todos os momentos. Mas, as informações não estão adequadas. Um
poço de petróleo em off-sbore da ordem média de cinco
milhões de dólares. Eu gostaria de fazer um cálculo que
não está atualizado, porque- ele -teve mtilf.3s flutuações
nesses últimos meses, situações nO ·mercado. Mas,- Qt.iãn-

O SR. DIRCEU CARDOSO- A outra pergunta, Sr.
Ministro, a última pergunta.
A última pergunta, Sr. Presidente, não é uma pergunta, é uma comunicação a V. Ex• que vai permitir-me a ignorância. Assisti, no Rio de Janeiro, uma equipe de engenheiros, com técnicos, a experiêricia de um motor à água pura, desde o impulso inicial. Então, está hoje, precisamente, deve estar sendo fundida a cuba, onde se processa a hidrólise da água, e o aproveitamento do hidragênio. Estou c'om~nicando a V. Ex• que no próximo mês
será feiTa essa exíbição aqui perante a Comissão de Minas e Energia do Senado. V. Ex• será convidado de honra para assistir à essa equipe. f: possível isso? Eu vi, mas
em um modelo reduzidíssimo. Fiquei com medo de que,
quando eles ftzessem a bomba e nós fôssemos usar. Mas,
então, a cuba está sendo fundida numa fundição especializada, lá, no Rio de Janeiro, para fazer essa demonstração perante V. Ex• Com um Senador a coisa não é pe-rigosa, agora com um Ministro tem que fazer uma pro- teção muito maior. ~possível isso Sr. Ministro, com água pura?

~-

o SR. CE:SAR CALS- SO (iue V. Ex• quase queimediatamente depois de dizer água, disse hidrólise de água.
Bom, na verdade é o seguinte: é que a hidrólise da água
se faz através de um energético, basicamerite de um energético. E-este energético pode ser um mineral radioativo.
De maneira que não aconselho muito usar este tipo, eu não conheço o motor - mas é possível que seja um
mineral radioativo que esteja até fazendo esta hidrólise,
porque hidrólise precisa de energia, para separar as moléculas. E o resultado da combustão é a água. Critão é
óbvio que ar, ne'sta cuba, tem um energético que pode ser
que seja um nineral radioativo com emissões de alguns
raios não muito aceitáveis, muito saudáveis. Até aqui já
fui chamado para algumas experiências, de ver algumas
eXperiências deste tipo, mas nenhum deles quis me dizer
que tipo de mineral era aquele. E é óbvio que o Ministério não pode sair levando sem conhecer as explicações
científicas e técnicas do processo.
De maneira que isto seria unia coisa formidável, porque você botar água numa cuba, fazer energia e, depois,
ã.inda dar água, então é possível que esta cuba tenha al~gum·a: COisa -radioativ3..
-
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Não vi nada dessa radioatividade, mas faço questão de convidar V. Ex~ para
aqui, perante esta Comissão de Minas e Energia, a exibição desse motor à água.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino)- Se o Sr.
Ministro ainda puder ficar alguns minutos, Sr. Senador
José Lins, acho que gostaria de fazer algumas considerações.
O SR. JOS:I:. UNS- Gostaria apenas de cumprimentar o Ministro Cesar Cais e dar os parabéns ao Governo
pelo Ministro das Minas e Energia que tem.
S. Ex• saiu dessa Casa do Congresso, mas eu acompanhava há muito tempo a sua luta e o seu trabalho, e faço
uma referência ao seu grande esforço no campo do de~
senvolvimento de fontes alternativas de energia, muito
antes de ser Senador e muito antes de ser Ministro das
Minas Energia.
Há alguns anos, S. Ex• como Diretor da ELEíROBRÃS; fez um gra!lde esforço no sentido de d~en
volvimento dessas novas fontes e quando nós, na Superintendência da SUDENE, tivemos oportunidade de
participar de alguns convêniOs com a ELETROBRÃS,
conduzidos pelo atual Ministro Cesar Cais ç_ com um
grande proveito para o Nordeste.
O Plan-o Energético que S. Ex• apresentou logo, quando assumiu o Ministério, é outro instrumento da maior
importância para· o País, sem aquela orientação, evidentemente, o País estaria desgarrado na busca da solução
desse problema fundamental que é, hoje, o problema da
energia para o nosso desenvolvimento.
E, finalmente, gostaria de fazer uma referência aos estudos novos sobre a produção de álcool de mandioca.
Também li o relatório que saiu há poucos dias e fiquei altamente entusiasmado, com esses estudos não só pelo
balanço energético que, segundo relatório infofma é melhor do que o da cana-de-açúcar, e parece Sr. Ministrõ,
que o álcool da mandioca abre uma pespectiva inteiramente nova para o Nordeste brasileiro, para os solos
pobres, uma grande possibilidade de ajuda.
Quero cumprimentar V. Ex• pela conferência substancial que trouxe à compreensão do problema que é fundamental para o Senado.
O SR. CÉSAR CALS- Muito obrigado a V. Ex• Senador José lins, que é testemunho do meu esforço no seter de energia e em oUfi8s Obras públicas. De modo que
fico muito grato e muito estimulado com as suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Satumino)- Srs. Senadores, o Ministro César Cais vai se retirar porque tem
a sua hora de viagem, mas eu pediria a permanência dos
nobres colegas por mais 10 minutos, porque o Senador
Henrique Santillo vai r.azer uma proposta, em seguida,
sobre a nova autoridade, a nova personalidade a ser convidada.
Agradeço, em nome de todos, a presença do Sr. Minisiro César Cais, dos esclarecimentos que nos prestou, a
disposição de estar sempre aqui conosco prestando estas
informações requeridas.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a réwiião às 12 horas e 10 rHiitucos)
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ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 - Ofício do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputados_
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Cânlara ni'
110/83 (n9 946/83, na Casa de origem), que altera a Lei n' 6.099, de
12 de setembro de 1974, qUe dispõe
sobre o tratamento tributário de
arrendamento mercantil, e dá outras providências, e o Decreto-lei n 9
1.811, de 27 de outubro de 1980.
1.2.2 -

l Mesa

Pareceres encamiahadds

1.2.3 -

Leitura de projetos

- Projeto- de -Lei do Senado nl'
210/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, qucdntroduz alteração na legislação acidentária
do trabalhq, visandQ fixar prazo
certo para o pagamento dos benefícios nela previstos~
-Projeto de Lei do Senado n\'
211/83, de autoria do Sr. Senador
Henri_que Santillo, que revoga o
Decreto-lei n~' 1.541, de 14 de abril
·de 1977.
- Projeto de Lei do Senado nl'
212/83, -de autoria do Sr. Senador
Mauro Borges, que introduz modificação no CódigO perial --=Decreto-lei n' 2.848, de 7 de de~
zembro de 1940.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR ALOYS!O CHAVES - Saudação ao Presidente

João Figueiredo no momento em
que Sua_ Exçelê:ncia reassume aPresidência da República. Discurso
pronunciado pelo Senhor Joã.o Figueiredo na solenidade de transmissão do cargo de Presidente da
República.

SENADOR MJRIO MAIA Recusa do MinistêU> da Prc::vidêricia e Assistência Social em atender
pedido de infcirinações de S. Ex•
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Apreciação do pronunciamento
do Presidente João Figueiredo ao
reassumír a Presídêricía da República.

1.3- ORDEM DO DIA
-Substitutivo do Senado ao
Projeto de: Decreto Legislativo n\"
1/81 (n' 75/80, na Câmara dos Deputados), que homologa o Ato do

- Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudionar Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto
Silva- Helvfdio Nunes- João Lgbo- Almir PintoJosé Lins - Virgílio Távora - Marcondes GadelhaAderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - João
Calmon - Itamar Franco - Henrique Santillo- José
Fragelli -Affonso Camargo- Lenoír Vargas- Pedro
Simon.
Ü -SR. PRESIDENTE (Lc:noir Vai-gas)- À-·lista de:
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Si. -~~-Secretârio·procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
QFlCIO
-Do Sr. III-Secretário da Câmara dos Deputados
encaminhando ~ r.e\lbill. c;to Senado autÕJI'afo do seguinte
projeto:

PROJETO DE LEI DA CÁM~i.RA No 110, DE 1983
(N' 946/83, na Casa de origem)
Altera a~ .,11 6.099.4e tl de setembro de 1974,
que "dispões.. ..~re o trataDftMito tr16utárlo de· arrendamento P tandl, e dá outras proYidênclas", e o
Decrett~-.~i n\" 1.811, de 27 de outubro de 1980.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1~ A Lei n~ 6.099, de 12 de setembro de 1974, pas-sa a vigorar com as seguintes alterações:
I - dê-se nova redação ao parãgrafo único do art. I'i':

"Art. lt ····~··············~·············
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Conselho Monetário Naclonal que
autorizOu a emissão de papelmoeda, em 1979, no valor global de
CrS 37.734.500.000,00,-na forma da
legislação em vigor. Dlscussio
adiada.para a sessão do dia 14 de
setembro vindouro, nos termos do
Requerimento n\' 757 /83._

DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

- Redação final do Projeto de

SENADOR
GASTÃO
MVLLER, como Líder - Comunicando que o Senador Itamar
Franco responderá, oportunamente, ao pronunciamento de seu antecessor na tribuna.

Resolução

n~"

228/81, que autoriza

a Prefeitura Municipal de Deodá~
polis, Estado de Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor de CrS 6.900.000,00.
Aprovada. À promulgação.

- Redação final do Projeto de
Resolução n'i' 88(83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, a contratar
operação de crédito no valor de
CrS 8.685.149,40. Aprovada. À promulgação.

- Redação final do Projet_o de
Resolução n\' 93/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de João Pi~
nheiro ,Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de _crédito no
valor de Cr$ 6.837.402,79. Aprova·
da. Ã promulgação.
- Redação final do ProjetO de
Resolução n' 94/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campo
Alegre, Estado de Santa Catarina,
a contratar operação de crédito no
valor de CrS 7.536.627,00. AprOvada. A promulgação.
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SENADOR VIRGIL!O TÁVORA - Esclarecimentos em nome
da Maioria sobre as negociações
comerciais e financeiras' levadas a
efeito pelo Brasil com a Polônia.

SENADOR ROBERTO SATURNJNO, como Líder - Momento político do Uruguai, ao ensejo do transcurso de sua data nacional.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Depoimento prestado por S.
Ex• ao Jornal do Brasil em 12-9-61,
quando relatou os episódios que se
sucederam à renúncia do Presidente Jànio Quadros.
SENADOR
GASTÃO
MVLLER - Reivindicação dos
produtores de arroz- da regi~o da
Grande Barra do Garças-MT, em
favor da majoração do preço da
saca daquele produto.
SENADOR LOURIVAL BA1'TISTA --Depoimentos prestados
ao Jornal do Brasil pelos acadêmi~

Parágrafo único. COnsidera-se arrendamento
mercantil, para os efeitos desta lei, o negócio jiufdi_co realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jUrídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento di! bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso
próprio desta.";
II - acrescente-se parágrafo úOico ao art. 59 :
••Art. 59 .••••• -•••••••• -~ •••••••••••.•• ··~·
a) ···········-··-·-·-··----""··· .. -·--·--b) ........... --·--··-- ·········-· -·--·--·
c)
••• ··-······-· ....... -·-·------····
d) ········---·····-·---'"··----·--··--- .. ·-

Parágrafo. único. Poderá o Con~~lho Monetário
Nacional, nas operações que venha a definir, estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por
períodos superiores aos previstos na alínea b deste
artigo.";
III- dê-se nova redação aos arts. 99, 16 e 17, ao
caput do art. 18 e à alínea a do art. 23:
..Art. 9' As operações de arrendamento mercantil contratadas com o próprio vendedor do bem ou
com pessoas jurfdicas a ele vinculadas, mediante
quaisquer das relações previstas no art. 29 desta lei,
poderão tambêm ser realizadas por instituições financeiras expressamente autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional, que estabelecerá as condições
para a realização das operações previstas neste artigo.

cos José Sarney e Josué Montello,
sobre a vida e a obra de Tristão de
Athayde.

SENADOR PEDRO~ON
Apelo da comunidade de Palmeira
das Missões~ RS, em favor de medi~
das governamentais qUe- amparem
os agricultores daquela região,

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES_ ANTERIORES

-Do Sr. João Calmon, proferi~
do na sessão de 24~8-83
-Do Sr. Almir Pinto, profeiido
na sessão de 25-8-83
- Do Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de 25-8-83
-Do Sr. João Calmon, proferi~
do na sessão de 25-8-83
-Do Sr. Aloysio Chaves, proferidos na sessão de 25~8-83
-Do Sr. João Lobo, proferido
na sessão de 25-8-83.

3 - MESA DIRETORA
4 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DAS 00MISSOES PERMANENTES

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o prejuí-

Zo decorrente da venda da bem não será dedutível
na determinação do lucro real.
Art. 16. Os contratos de arrendamento mercantil celebrados com eriiida"de& domiciliadas no exterior serão submetidos a registro no Banco Central
do Brasil.
§ 19 O Conselho Monetário Nacional estabelecer~ as normas para a concessão do registro a que se
refere este artigo, observando as seguintes condições_:_
.
a) razoabilidade da contraprestação ·e de sua
·
·
~
composição;
~)__critérios para fixação.do prazO dC-vida útil dõ
berii;
·
c) compatibilidade do prazo de arrendamento
do bem com sua vida útil;
d) relação entre o preço internaciorial do bem e o
custo total do arrendamento;
e) cláusula de opção de compra ou renovação do
contrato;
C) outras cautelas ditadas pela polftica
econômico-financeira nacional.
§ 29 _ Mediante prêvia autorização do Banco
Central do Brasil, segundo normas para este fim expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, oS bens
objeto das operações de que trata este artigo poderão ser arrendados a sociedades arrendadoras domiciliadas no País, para o fim de subarrendamento.
-§ 39 Estender~se~ão ao subarrendamento as
normas aplicáveis aos contratos de arrendamento

mercantil celebrados com entidades domiciliadas no
exterior.
§ 49 No subarrendamento poderá haver vínculo de coligação ou de interdependência entre a entidade domiciliada no exterior e a sociedade arrendatária subarrendadora, domiciliada no País.
§ 59 Mediante as condições que estabelecer, o
Conselho Monetário Nacional poderá autorizar o
registro de contratos sem cláusula de opção de compra bem como flxar prazos mínimos para as operações previstas neste artigo.
Art. 17. A entrada no território nacional dos
bens objeto de arrendamento mercantil, contratado
em entidades arrendadoras domiCiliadas no exterior, não se confunde com o regime de admissão
temporária de que trata o Decreto-lei n9 37,de 18 de
novembro de 1966, e se sujeitará a todas as normas
legais que regem a importação.
Art. 18 A base de cálculo, para efeito do Imposto sobre Produtos Industrializados, do fato gerador Rue ocorrer por ocasião da remessa de bens importados ao estabelecimento da empresa arrendatária, corresponderá ao preço atacado desse bem na
praça em que a empresa arrendadora estiver domiciliada.
§ 1•
§ 2•

.................................. .
.................................. .

Art. 23
a) expedir normas que visem a estabelecer mecanismos reguladores das ativídades previstas nesta
lei, inclusive excluir modalidades de operações do
tratamento nela previsto e limitar ou proibir sua
prática por determinadas categorias de pessoas físi·
cas ou jurídicas;
b) ...................................... "

Art. 29 O atual art. 24 fica renumerado para art. 25,
passando a figurar como art. 24 o seguinte:
'"Art. 24. A cessão do contrato de arrendamen~
to mercantil a entidade domiciliada no exterior
reger-se-á pelo disposto nesta lei e dependerá de prévia autorização do Banco Central do Brasil, conforme normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Observado o disposto neste artigo, poderão ser transferidos, exclusiva e independentemente da cessão do contrato, os_ direitos de
crédito relativos às contratações devidas."
Art. 39 O caput do art. Jv do Decreto~lei nt1.811, de
27 de outubro de 1980, passa a vigorar c-om a seguinte redação:
"Art. i' O- Conselho Monetãl-io Nacional podérá, para cada tipo -de operação que venha a defi-nir, teduzir até zero, ou restabelecer, total ou par- cialmente, a alíquota do imposto de renda incidente
na fonte sobre o valor das remessas para o exterior,
-quando decorrentes de contratos de arrendamento
mercantil de bens de capital celebrados com entidades domiciliadas no exterior."
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSKG!íM N• 1.64i, DE 1913
ExcelentfssimOS Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Minis-tros de Estado da Fazenda, da Indústria e do Com~rcio e
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Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o anexo projeto de lei que, "altera a Lei n'
6.099, de 12 de setembro de 1974, que. '"dispõe sobre o
tratamento tributário de arrendamento mercantil", e dá
outras providências".
Brasília, 18 de maio de 1983. -Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 043-MF, DOS SENHORES MINISTROS DE-ESTADO DA FAZENDA, DA INDÚSTRIA E DO COMffiCIO
E CHEFE DA SECR(iTARIADrPLANEJA.
MENTO DA PRESID!e.NCIA DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Lei
n9 6.099, de 12 de setembro de 1974, trata das operações
de arrendamento mercantil sob a ótica flScal, estabelecendo critérios diferenciadOs para as operaÇÕes Celebiadas, de um lado, entre pessoas jurídicas domiCiliadas no
País e, de outro, entre pessoas jurídicas no Pals e en~da
des com sede no Exterior.
2. Em que pese o tratamento restritivo conferido à
matêria, o instituto do arreridainento mercantil alcançou~ nas etapas iniciais de sua implantação, o sUcesso
desejado, tendo o Conselho Monetário Nacional, a
quem o mencionado diploma legal conferiu pode:i-es para
regulamentação, expedido a Resolução n' 351, de 17-1175, disciplinando as operações de leuing interp.o ....
3. Relativamente às operações de leufng na ãrea externa, o Decreto-lei n~" 1.811, de 27-10-80, dispôs sobre o
tratamento tributârio aplicável As operações celebradas
com entidades sediadas no Exterior, assunto regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, por intermédio
da Resolução n' 666, de 17-10-80.
4. Conquanto essas providências venham contribuindo de forma satisfatória para o desenvolvimento do
mercado de leasfng no País, há necessidade, ainda, de
aperfeiçoamentos na legislação vigente~ a fim de que se
possa ampliar o campo de aplicação das operações de arrendamento mercantil e melhor adequar o sistema à diversidade dos modelos e regras praticados no plano internacional.
5. Dentro dessa ordem de idéias, estamos propondo
modificações da citada Lei n'i' 6.099, nos arts. l~", 5'1, 99,
16, 17, 18 e 23, com acréscim? de um novo dispositiVoo art. 17- e a conseqüente renumeração dos artigos ulteriores, conforme adiante exposto.
6. As alterações do parágrafo único do art. J'i' objetivam ampliar consideravelmente o campo de aplicação
das operações de arrendamento mercantil, permitindo
sua realização com pessoas físicas, na qUalidade d"e arrendatários. Por outro lado, a supressão da expressão. "a
terceiros", a que se procede também no mencionado parágrafo, criará condições para a contratação desSas operações com os próprios vendedores dos bens, modalidade amplamente praticada no Exterior sOb a deD.ominaçãó de sale leue back~
7. Essas medidas deverão propiciar largas possibilidades de ampliação das operações de arrendamento mer~_I_':ti_l,__ ~~?:Q-~Q __ç~_'!ist-ª_Q..l!e_:_
a) a extensão do leufng às pessoas fisicas permitirá
que diversos segmentos da atividade económica tenham
acesso aos seus beneficias, como é o caso dos agricultores e dos profissionais liberais que militam no setor de
serviços:
b) as operações de sale Jease back ensejarão a possibi·
!idade alternativa de mobilização de recursos para capital de giro, via desÍll!obilização de ati vos fixos e sem.ifixos, com o que será possível melhorar a estrutura de custos médios das empresas e a relação entre recursos próprios e recursos de terceiros. Além disso, essas operações
permitirão o atendimento da proCura de -máquinas--e
equipamentos agrícolas, tendo em vista a ese85sez de recursos para satisfazer essas necessidades mediante programas de crédito rural.
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8. -As demais modificações sugeridas são as seguintes:
a) no art. 59 introduz-se parágrafo único para permitirque as contra prestações das operações de arrendamento
mercantil possam ser contratadas por períodos superiores a seis meses, excepcionando-se a regra da alínea h do
mertcinado artigo, a fim de viabilizar a realização dessas
operações com produtores rurais, pois suas atividades,
de modo geral, produzem receitas anualmente;
b) no art. 99 altera-se o caput a fim de que as empresas
de leaslng possam contratar operações coni o próprio
vendedõr do bem, mantendo-se ao mesmo tempo a faculdade de essas operações serem realizadas também por
institufções financeiras, a critério- do -Conselho MÕnetário Nacional. Em conseqUência, suprimem-se os§§ 19 e
2'i', e transforma-se o§ 3~" em único, com a redação adiip- fada ao conceito de determinação do lucro real, introduzido pelo Decreto-lei n'i' 1.598, de 26-12-67;
c) no art. 16, além de aperfeiçoamentos redacionãls
nas alíneas b e d do§ I 'i', introduzem-se as seguintes modificações:
I) no caput substitUi-se à expressãq, ..entid3.des com
sede no Exterior" por "entidades domiciliadas no Exterior", a fim de evitar interpretações restritivas, relativamente a empresas com sede no País e filiais no Exte!ior;
2) no § I 'i' acrescenta-se à aünea a a expressãq, ..e de
sua composição", explicitando-se essa cOmpetência para
assegurar maior margem de segurança ao exame dos
contratos, por ocasião de seu registro no Banco Central
do Brasil;
_3) ainda no § IV dá-se nova redação à alínea e,
eliminando-se a exigência de prefixação do preço de
- OPÇão de compras, tendo em vista que, pela legislação de
outros pafses, somente hã concessões de benCffcios fisca:is ao arrendadOr:, que geralmente oS l-epassa ao arrendatário, se o preço do bem, à época da opção de compra,
for o de mercado;
4) elimina-se a vedação contida na red.ação atual do §
1~", por demais rígida, cabendo às autoridades competentes coibir eventuais ajustes que se revelarem danosos ao
interesse nacional;
5) no novo texto c;JQ § 2~" complementado pelo § 39,
PrCVê~Sia figura do subarrendamento, para permitir que
empresas de leaping no País possam contratar operações
de arrendamento mercantil com entidades no Exterior,
visãndo subarrendar beilS a pessoas físicas ou jurídicas
no País. Tal modalidade de operação, condicionada a
prêvia autoriZação do Banco Cential e a nOrmas do Conselho Monetârio_ Naciop.al~ permitirá que pequenaS e médias CriJp[-CSàs. Possãm tCr âcesso mais fácil ao merCado
internacional;
6) pelo § 49 admite-se que, no subarrendamento, poderá haver vfD.culo de coligação Ou interdepeitdência entr-e a entidade -domlclliada rio Exterior e a sociedadC arrendatária subarrendadora domiciliada no País;
7) finalmente, no § 51' concedem-se poderes ao Conse- lho Monetário Nacional para aUtorizar o registro de
contratos sem cláusUla de opção de compra e fixar pra~Q~_mf_rri_mº~~-a_fi_m_de ~possibilitar a n;alização de opc:iações de leulna: com bens de grande porte (navios, aeronaves e outros), nas condições ditadas pela prática internacional;
_d) inclui-se o art. 24, procedendo-se à remuneração do
artigo su~seqUente, cOm o que se estabelece a possibilidáde de cessào de cOntratos de arrendanlento mercantil,
ou de direitos creditótios a eles pertinentes, a empresas
domiciliadas nO Éxteriói'. Isso ensejará a ampliação dos
negócios de leuing e terâ a vantagem adicional de incrementar ~ ingresso d_e recursos extem_o~ no País.

e)- aperfeiçoa-se a redação dos arts. 17 e 18 e~~put, à semelhante do caput d~ __ art. 16, com idêntica finalidade;
f) altera-se a redação da alínea a do art. 23 com o objetivo de ewlicitar· a competência do Conselho Mone~
tário Nacional para limitar ou coibir i":Ptática de ope-
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rações da _espécie, por determinadas categorias de p.essoas físicas ou jurfdicas.
9.-Tridas ess~s alter~ções da Lei nq ·6.099/74 estão
consubstanciadas nos arts. 19 e 29' do Projeto incluso. Jii
no art. 39 cuida-se, especialmente, do também mencionado Decreto-lei n~" 1.811/80, em cujo caput do art. l' se
substitui a expressão final"eritídáde's sediadãs no -Exterior,. pela mais explícita. "entidades domiciliadas no Exterior". Esse aperfeiçoamento redacional, à semelhança
dos análogos acim!l~referid!JS, evitará interpretações restritivas quanto ao verdadeiro sentido e alcance da norma
ora aclarada.
10. Nessas condiçÕes, temos a honra de submeter à
elevada consideraÇão de Vossa Ex~lência o anexo Projeto de Lei, em cuja Mensagem de encaminhamento ao
Congresso Nacional, dada a urg!ncia da matéria, propomos seja solicitada a apreCiação no prazo previsto no art.
51 da ConstituiÇão.
AprOveiÚÚnos a Oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do nosso mais profundo respei~
to. -.Emane Gahêu, Ministro da Fazenda, _,oio Caml-.
lo Penóa, Ministro dil Indústria e do Comércio, Antônio
Delfim Netto, Ministro Chefe da Sccr~taria de Planeja· ~
menta da Presidência da RCJ>ública.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 37, DE I8·11-66
§ I~' O regúri.e de eritre"posto industrial será aplicado
a título precário, podendo ser cancelado a qualquer tempo, no caso de descumprimento das normas legais e regulamentar~s.

§ 2' Findo o prazo do regime de entreposto industrial, serão cobrados os tributos devidos por mercadoria
ainda depositada.
§ 31" O regulamento disporá sobre as medidas de
çontrole fiScal a 'ser,em adotadas pelo Departamento de
Rendas Aduaneirls.
§ 4' Aplicá~-se a este Capítulo, no que couber, as
disposições dos CapítulOs III e IV.

Art. 91. No caso de despacho para consumo dos
produtQ5o resultantes de transformação ou eleboração, o
imposto será Cobrã.do s-egurido -a espécie e quantidade
das matérias-primas e éomponentes utilizados naqueles
ProCfutos.
·
CAPITULO VI

Exportado Temporária
Art. 92. Poderá ser autorizada, nos termos do regulamento, a exportação temporária de mercadoria sob a
condição de ser reimportada no prazo máximo de 1 (um)
ano, no mesmo estado ou subf!JcFtida a processo de conserto, reparo ou restauração.
Parágrafo único. A teimportaçã_o de mercadoria Cxportada na forma deste artigo não con10titui fato gerador
do imposto.
Art. 93. Considerar~se-á estrangeira, para efeito de
Incidência do impoSto e -mercadõria nacional ou naciQDaliiada reimportada, quando houver sido exportada
sem observância das condições deste artigo.
··
TITULO IV
'Infrarlles e Penalidades
CAPITULO I
Wrações
Art. 94:. Constitó.i irifração toda ação ou omiss~o,
voluntária ou involuntária, que importe inobservância,
por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter nOrinativo destinado -a
completá-los.
.
§ 19 O regulamento e demais _atos administrativos
não poderão estabelecer ou disciplinar obrigaçlo. nem
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definir iii(J:ação ou cominar penalidade que não estejam

autorizada'' ou previstas em lei.
§ 2~ Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independente da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e ex-

tensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjnnta ou isoladamente, quem quer que, de

d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula.
Art: 9"' As operações de arrendamento mercantil
contratadas com o próprio vendedor do bem ou com
pessoas jírridicas, a ele vinculadas, mediante qualquer
.das relações previstas no art. 29 desta lei, poderão
enquadrar-se no tratamento tributário previsto nesta

qualquer forma concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
-

Lei.

II - cQojunta ou isoladamente, o proprietário- e o
consignatário do__yeículo, quanto à que decorrer, do

Art. 16. Os contratos de arrendamento mercantil
lebrados com entidades com sede no exterior serão submetidos a registro no Banco Central do Brasil.

exercício de atividade própriã. do veículo ou de ação ou

omissão de seus tripulantes;
III- o comandante ou condutor de veículo, nos casos
do inciso anterior, Quail.Oo o veículo proceder do exterior
sem estar consignado a pessoa natural ou jurídica, estabelecida no ponto de destin-o;
IV- a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria.

CAPITULO II
Penalidades
SEÇÃO I
Espécies de Penalidades
Art. 96. As infrações estão sujeitas às seguintes petias,
aplicáveis separada ou cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
II - perda da mercadoria;
III-multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa pública e sociedade de
economia mista-.

ce..

Art. 17. A entrada no território nacional dos bens
o6.ieto de arrendamento mercantil, contratado com entidades arrendadoras com sede no exterior, não se confunde com o regime da admissão temporária de que trata o
Decreto-lei nl' 37, de 18 de novembro de 1966, e se sujeitará a todas as normas legais que regem a importação.
Art. 18. A base de cálculo para efeito_ do Imposto
sobre Produtos Industrializados, do fato gerador que
ocorre por ocasião da remessa de bens importados ao estabelecimento da empresa arrendatária, corresponde ao
preço por atacado desse bem na praça em que a empresa
arrendadora estiver sediada.
Art. 23. Fica o Conselho Monetário Naciónal autorizado a;
a) baixar normas que visem estabelecer mecanismos
reguladores das atividades previstas nesta Lei, inclusive
excluir modalidades de operações do tratamento nela
previsto;
Art. _24. Esta Lei entra em .vigOr-- ria data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1974; 1539 da Independência e 861' da República.

SEÇÃO II
Aplicação e Graduação das Penalidades
Art. 97. Compete à autoridade julgadora:
I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao irifrator ou a quem deva responder pela infração, nos termos
da lei;
II- fixar a quantidade da pena, respeitados os limites
legais.
Art. 98. Quando a pena de multa for expressa em
faixa variável de quantidade, o--chefe da-repaitiÇão aduaneira imporá a penã miniiiui prevista para a infraÇão, só
a majorando em razão de circunstáncia que demonstre
evidência de artificio 'doloso na prática da infração, ou
que importe agravar suas conseqUências ou retardar seu
conhecimento pela autoridade fazendária.
Art. 99. Apurãndo-se, no mesmo processo, a prática
de duas ou mais infraÇões pela mesma pessoa natural ou
juridica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas,
se as infrações não forem idênticas.

a

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.811,
DE 27 DE OUTUBRO DE 1980.

Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercanill e dá outras providênCias;- Art. 1"' O Conselho Monetário Nacional poderá,
para cada tipo de operação que venha a definir; reduzir
até zero, ou restabelecer, total ou parcialmente, a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre o valor
das remessas para o exterior, quando decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de bens de capital ce-lebrados com entidades sediadas no exterior.
Às Comissões de Economia e de Finanças

PARECERES
LEI N• 6.099, DE I2 DE SETEMBRO DE 1974
PARECERES N's 753, 754 e 755, DE 1983.

Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercautll e dá outra& providências.

Art. 1\' O tratament(\ tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições desta
Lei.

Art. 5' Os contratos de arrendamento mercantil
conterão as seguintes disposições:
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como
faculdade do arrendat~rio;

Sobre o Projeto de Decreto Legllladvo n9 8, de
1982, que "aprova o texto do Acordo de Cooperaçio
Cultural, Clentmca e Técnica entre o Governo daRepu'õli~ Federativa do Brasll e o Govemo_da República dÕ Mali, c;:onclufdo elO BrasOia, a_7 de outubro de
1981~~~
PARECER N• 753, DE 1983

Da Comlssjo de Relações Exteriores
Relator: Senador Lourlval Bapdsta
Atendendo a preceito constitucional, o Senhor Presi·
dente da República encaminha ao COngresso Nacional o
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texto- do Acordo de Cooperação Cultural, Científica c
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.
A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
o reíerido documento esclarece que o ato internacional em apreço é a consecução do grande interesse demonstrado pela República do Mali, "em dinamizar a
cooperação com o Brasil, sobretudo nos campos da agricultura, construção ro-doviária, hidro~eletricidade em
mineração" e que a conclusão desse AcordQ, "visa a dotar as relações entre o Brasil e o Mali de um quadro jurídico suscetível de nortear as modalidades de cooperação
e as formas de sua execução".
Analisando detalhadamente o presente ato internacional, verificamos que o mesmo foi escrupulosamente redigido, res-tringíndo-se os Ajustes Complementares somentC quanto aos meios de execução do ora~acordado.
De nossa parte, nada encontramos que possa ser oposto ao ajuste ora em exame por esta Comissão, razão por
que opinamos pela sua aprovação na forma do Projeto
de Decreto Legislativo, nl' 8, de 1982.
Sala da Comissão; 27 de abril de 1983.- Luiz Viana,
Presidente. - Lourival Baptista, Relator. - Gastie
MUller - Amaral Peixoto - Marco Maclel- Pedro SJ_m_o,. --:- Severo Gomes - Ené•s Faria -Martins FilhoSaldanha Derzi - l..omanto Júnior - Guilherme Palmeiras.
PARECER N• 754, DE 1983,

Da Comlssio de Educaçio e Cultura
Relatora: Senadora Eunice Mlchlles.
Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, o texto do Acordo_ de Cooperação Cultural Científica e Técni_ca entre o Gov:erno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Mali, concluido em Brasflia,
a 7 de outubro de 1981.
A matéría é ãcompanhada de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
na qual se esclarece que um dos objctivos da medida é o
de dinamizar a cooperação com o Brasil no campo cultu~
ral, via o aperfeiçoamento dos quadros técnicos.
Na Câmara dos Deputados a -mã.téfia foi -aproVada
pelo plenário, após receber parecer favorável nas Comis~
sões _competentes.
No órgão técnico que nos precedeu no exame da matéria, o ato internacional em pauta é considerado um instrumento _de grande valor diplomático, visto que permitirá um crescente relacionamento entre as duas nações.
Na análise do texto, encontramos dispositivos que
afirmam -o espfrito de integração que impulsionam os governos no sentido de se facilitar o intercâmbio de técnicos; de informações sobre assuntos culturais de interesse
comum, assim como a formação e aperfeiçoamento de
profissionais.
Caberá às autoridades nacionais competentes elaborarem, de comum acordo, programas específicos de intercâmbio.

No âmbito da competência desta Comissão, nada há
'tjue possa ser oposto à matéria, visto haverem sido respeitados os principias de reciprocidade de tratamento e
de respeito pela soberania interna de cada qual.
Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria na
fornia do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 16 de junho de 1983.- Joio CaJ..
moo, Presidente. - Eunice Mlchlles, Relator. - Gutio
Müller - Álvaro Diu - Fernando Henrique Card010.

DIÁRIO DO CONGRESSO N ACIÓNAL (Seção 11)

Agosto de 1983

PARECER N• 755, DE 1983

b procurar, com outro, ou outros parceiros, a solução

Da Comisdo de Economia

comum, possível, para as crise~ _eventuais - ou para~
problemática difusa e crônica que entrava o desenvolvimento d3s Nações, na sempre difícil conjuntura univer-

Relator: Senador Lomanto Júnior
De conformidade com o que dispõe o art. 44, inciso I,
da ConstituiÇão -Fede"iã.l, o Senhor Presidente da República encaminhou mensagem ao CongreSso Nacional,
submetendo à deliberação legislativa o texto do Acordo
realizado entre nosso País e a República do Mali, sobre
cooperação cultural, científica e técriica, concluído nesta

capital, a 7 de abril de 1981.
Na Exposição de Motivos encaminhada à Presidência
da República pelo Ministério das Relações Exteriores,
informando sobre o assunto, está feítiúi-observaçào de
que. "a República do Mali tem demonstrado grande interesse em dinamiZai-a Cooperação com O Brasil, sobretudo nos campos da agricultura, construção rodoviária, hi·
droeletricidade em mineração".
As finalidades do Acordo estão expressas em nove artigos, cuja redução obedece à forma usual para documentos do gênero, segundo a praxe adotada pelo nosso
Ministério das Relações Exteriores.
-

Diz o art. I do Instrumento qw;;:...as Partes ContraUmtes desenvolverão a cooperação cultural, científica e técnica, particularmente nos campos da -educação, da ciência, da cultura, dos esportes, da saúde pública, da agricultura, da indústria, da foriniçâo e do aperfeiçOamento
dos quadros técnicos". E o art. IV estabelece que a coo;;
peração prevista no art. I será processada atravês das
modalidades que enumera:
a) intercâmbio de têcnicos;
b) intercâmbio de informaçÕes sobre aSsuntoS· de interesse comum;
C) envio de equipamento indiSpensâvd 1 realização
de projetas específicos, e
d) formação e aperfeiçoamento profissi~nal_ nos
domínios mencionados no art:T
Na Câmara , a matêria foi submetida a eXame da Comissão de Relações ExterioreS, dC i:onstítUiçl.o JUstiÇa
e da Comissão de Educação e Cultura. E, agora, vai opinar sobre a mesma, na área de sua competência, esta Cõmissão de Economia.

e

Na esfera da cooperação prevista no Acordo cabe fazer, de início, a observação de que o Brasil terá mais a
dar que a receber. Somos um País independente há mais
tempo que a jovem República do Mali, atingimos grau
de desenvolvimento mais elevado e são maiores, notoriamente, as expressões quantitativas que definem- noSso
perfil geográfico (área, população, recursos materiais,
produção). Em muitos setores da Vida nacional, _outro~
sim, já passamos há longo tempo, pelo estAgio e pelos
problemas em que hoje, certamente, permanece ainda a
República com a qual negociamos o presente Acordo.
Dispomo-nos, port3nto, a ajudá-Ia a superar dificuldades.
O fato fundamental a considerar, porém, é que a coo- peração prevista, na forma pela- qual õ foi~ não env~lve
ónus imediato e abre caminho para uma aproxim~ção
maior entre as duas Partes que subscrevem o Acordo.
Tal aproximação é, em nossos -d_i~s, de extre~a imporfase em que se encontra o B.rasil,
tância para países
com vistas ao interesse imediato da amiz8de e da solidariedade- mas, também, considerado o interesse futuro
de um estreitamento das relações comerciais, com vantagens mó.tuas para as duas Nações que ora assentam pelos
canais diplomáticos as bases da cooperação.
-

na

Cooperar, no plano internacional, é sempre criar condições para a paz e para o progresso aos que cooperam.

sal.
Não há, pois, de nosso conhecimento qualquer moti-

vo, fator ou circunstância que contra-indique a aprovação do Acordo que, em boa hora, o Itamarati negociou com a República do Mali, dentro da linha que vem
sendo seguida em nossa política externa, de um progressivo estreitamento de relações - em todos os planos com os países que hoje ocupam o Continente Africano,
situado bem à frente do extenso litoral_brasileiro, do outro lado do Atlântico.
Somos, pois pela aprovação do Acordo de Cooperação Cultura, Científica e Técnica entre os GovernoS: do
Brasil e da República do Mali, concluído em Brasflia, a 7
de Qutubro de 1981, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que integra o-documentário examiitado.
É o Parecer.
Sala das Comissões, 10 de agosto de ~983.- Roberto
C8nlpos, Presidente~ t.õlnãnto Júnior, Relator- Benedito Ferr~lra- Albano Franco- Gabriel Herm~s- José F~_~!'elll.
PARECERES N•s. 756 e 757, DE 1983
---PARECER N• 756, DE 1983.

Da Comissão de Economia, sobre a MenJ&gem n9
46, de 1983 (n9 067/83, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçio do Se-nado Federal, propO.!Ita para que seja autorizado o
~Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação-de crédito no valor de Cr$ 84.206.720,00 (ol·
tenta e quatro milhões, duzentos e seis mll e setecen. ~ ..tõSeVbité c~~frOs)~ -~: _ ·-
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Pelo exposto, concluímos pelo acolhimento da Mensa~
gem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98, DE 1983
:;{UtOriza o Governo do Est•do de Pernambuco a
eJevar em CrS 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e seis mil e sete(entos e vinte cruzeiros) o montante de sua dfvlda ~:onsolldada Interna.
O Senado Federal resolVi::
Artigo 19 1:: o Governo do Estado de Pernambuco,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 1J de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua divida consolidada interna em CrS
84.206.720,00 (oitenta e qua~ro milhões, duzentos e seJ~
mil e setecentos e vinte cfuz.eiros) correspondente a
50.029,54 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.683,14 (hum mil, seiscentos e oitenta e
três cr-uzeiros e quatorze -ceÕtavos), vigente em ábril de
I 982, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento S-Ocial - FAS, destinada à implantação do Programa de Promoção e Desenvolvimento do
Artesanato, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da ConiisSãO, 28 de' abril de 1983.- Severo Gomes, Presidente em exercício:...... Luiz Cavalcante, Relator
-José Lias - Gabriel Hermes- Jorge Kalume- Af·
fonso Camargo - Fem8ndo Henrique Cardoso - Lomanto Jún_ior•

Relator: Senador Luiz Cavalcante
Cõm a Mensagem n9 46/83, o Senhor Presidente-da
República submete à deliberaçã~ do Senado Fed~al
pleito do Governo do Estado de Pernambuco, que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, meiante a utilização- de rec1usos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS, a seguinte operação de crédito:
CaraCterísticas da operaçio:

A- Valor: Cr$ 84.206.720,00 (correspondente a
5().029,54 ORTN de Cr$ 1.683,14 em abril/82);
B-Prazos:
1 -de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 84 meses;
.

,C~

Encargos:
de 6% a.a;
___ 2- c;:orreÇão monetária: 40.% do lndiçe de variação das ORTN;
~- D_- Garantia: Quota!! do Imposto sobre CfrCüf:ição de Mercadorias - ICM;

_ -- Í :.._juros

E- Destinação dos recursos: Implantação do
Programa de D~envolvimen.to do Artesanato.
O Conselho Monetário Nacional pronui_Iciou-se favoravelmente áo pCcÜdo por ~ntend~_lo técnico! econômic~

é- fliiaflceiranlente viável, não devendo seus encargos gerar rriaiOres pressões na execuÇão orÇamentária dos próximos exercícios.

a

No mérito; ilnj)fanlação do Programa de Promoção
e Desenvolvimento -do Artesanato se enquadra nas normas operacionais do F AS e tem merecido a acolhida da
Casa, pela grande absorção de mão~de-obra que tal pr_o..
jeto ensejã.
-

PARECER N• 757, DE 1983
Da Comissio de Consdtuiçio e Justiça, .sobre o
Projeto de Resolução q9 98, de 1983, da Comfssio de
-Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Pernambuco a elevar em CrS 84.206.720,00 (oitenta e
quatro milhões, duzentos e seis mil e setecentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter._.nil.''
Relat~r: ~enad~r

Aderbal Jurema.

O presente ProjetO- de ReSolução, da ComiSsão de
Economia do Senado Federal, como cOnclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 46/83, do Senhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de
Pernambuco; a contratar empréstinio no valor de CrS
84.206J20,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e seis
mil, setecentos e vinte cruzeiros) destinado a financiar a
implantação do Program:a de Desenvolvimento do Artesanato.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art: 29 da Resolução n9 93, de 1976, d_o Senado Federal.
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados_ no artigo 29 ·!1a Resolução número 62, de
1975, tambêm do_ $"enado Federal.

a

Assim, veriffca:Mse qu~ proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à cspêcie, merecendo, por iSso, o noss-o encaminhamento favorável. no que tange a~s aspectos da constitucionalidade, juridicidad~ -~ _~~cniCa legislativa.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 1983. -MuriloBodaró, Presidente- AderbaJ Jurema, Relator- JoR Ianáçlo_-:- Octávio Cardoso - Hélio Guelros - Guilherme
Palmeira - Pa.,.. Pôrto - José Fragelll.
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PARECER N• 758, DE 1983.
Da Comissio de Constituiçio e Justiça, sobre o
Offclo ' 18" n99, de 1982 (Oficio ni'2Z..P/MC,de 194-82, na origem) do Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráflcas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n~' 95.5984, do Estado de Sio Paulo,
o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei o' 940,
de 27 de no"embro de 1978, do Munlclplo de Aguai,
daquele Estado.
Relator: Senador José lgnáclo

Pelo exposto, com fundamento nos dispositivos cOnstitucionais e regimentais que norteiam a espécie, formu~
!amos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99, DE 1983.

e do acórdão proferido por aquela Egrêgia Corte, nos
autos do Recurso Extraordinârio fi9 95.5984, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da
Lei n9 940, de 27 de novembro de 1978, do Munic(pio de
Aguai, daquele Estado.
Narranl ps autos qucn:;s-recorrentes, 'Q:I'iginati_amente,:.
impetraram, no JuíZo singelo da COmarCa de Aguai, Estado de São Paulo, mandado de segurança contra aPrefe"itura Mllnici.pal daquela cidade, insurgindo-se contra a
cobrança da taxa de consti1,lçJo, conservação e melhoramento de estradas de r.odagem, apontac:4t. COf!lO inconstitucional.
Sustentaram a ilegalidade da mencionada taxa, por
.contrariar o artigO 18, II, § 29 combinado com o artigo
i7,.parágrafo únicõ-, rCSj:léé"tiVilmente da Carta Magna e
do Cód.i8o Tributârio Nacional, que infirmam a taxa que
tenha por base de cálculos ou fato gerador os mesmos
que serviram para a cobrança de impostos.
N"a concessão do writ, o julgador arrimou-se na Súmu~
ta 0 9 595 do Supremo Tribunal Federal, além de apontar
decisõ~ paradigmas igualmente do Pretória Excelso.
Todavia, acolhendo recurso, a Egrégia Quarta Cârnàra do Primelro Tribunal de Alçada Civil, por unanimidade, reformop a selltença. do Juizo de Primeiro Grãu.
Irre:Signados, os recorrentes interpuseram recurso ex·
tramdinári.o pcl,as letras a, c c d permissivO con.st'ih.ic1onal.
RelataOdo a matéria, o eminente MinistrO Rafael
Maye;r, analisou detalbad~ente a lei impugnada, reco·
nhecendo seu vício de formulação estribada no valor
fundiário; :prerTogatiVa a:pe"il-aS do Imposto Territorial
Rural,· de competência tributária exclu.siva da União.
ConcluiO. seu votá, conhecendo do "recurso e ihC dafid.Õ
provi,meOto, para declarar
inconstitucion.alidadC
mencionada lei municipal, no que foi ãcOmpimhado.pOf
un~imi,d~dc pela Sessão Plenãria de 3 de fevCreiiO-dC
1982.
Em s"fn~ese, Corito- iteiãiiVáriiCnte tém· pfó-cedidÕ, ó. Su~
preino Tri~un~l, coerente com seus julgados, devidamente compendiados na Súmula n9 595, reconheceu a
ile'8itíiriidade da cobran.ça de taxa que como fato gerador
o mesn:to que serviu para a cobrança de impostos (ConstituiÇão, art.. 18, II, parágrafo 29).
·
o·aOOrdão foi publicãdo rio Diário di: Justiça de 26 de
março de 1982, transitou em julgado, com a seguinte
ementa:

da

EMENTA: Taxa de conservação de estradas de
rodagem. Município de Aguar. Lei Municipal n"
9_.0/78. Inconstitucionalidade.- Base de cálculo divorciada do fato gerador da taxa, qual seja o c!itério
de mensuração do serviço prestado com exclusivo
índice em área de imóveis rurais, impOrta nO desvirtuamento daquele tributo, transfigurando-o em verdadeiro imposto sobre o patrimônio. Declaração de

Igualmente, oPino pela aprovação do PLC n'l 98/81,
por constitucional, jurídico e por merecer apoiamento
inclusive quanto ao mêríto.
Este o meu parecer.
Sala das ComiSsões, 24 de agosto de 1983.- Murllo
Badaró, Presidente. -José Ignâcio, Relator. - Hélio
Guelras - Passos Pôrto - Alfredo Campos - José Fra~
gelli- Guilherme Palmeira- Aderbal Jurema.

Suspende a execuçio da Lei n9 940, de 27 de novembro de 1978, do Município de Aguai, Estado de
Sio Paulo.
O Senado Federal resolve:

O Senhor Presidente d.o _Supremo Tribunal Fedei'al,
para os fins-previstos no art. ~2. VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal__çópias das notas taquigráficas

a-

inconstitucionalidade da Lei n9 940/78, do Município· de Aguai. Recurso extraordináriO conhecido e
provido.

Agosto de 1983.

Artigo único. t suspensa, pór inconstitucionalidade,
nos termos· da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 3 de fevereiro de 19.82, nos autos
do Recurso Extraordinário n9 95.598~4,_ do Estado de
São Paulo, a execução d3. Lei n9 940, de 27-denovemb[O
de 1978, do Município de Aguaí, daquele Estado.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983.-:- MorDo
Badaró, PTeSidente - José Igmíclo, Relator- Aderbal
.Jurema - Guiuierine Palmeira - Octávio Cardoso'"Hélio Guelros- Passos Pôrto- José Fragelli.

PARECER N• 760, DE 1983
O~ Comissão de Redaçào
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 92, de
Í983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão api'esenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 92, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Rio Verde de Mato Gross.o (MS) a elevar em
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montan·
te de sua dívida consolidada interna.
_$ai~. das Comissões. 26 de agosto de 1983.- LomaDto
Júnior, Presidente -·Saldanha Derzl, Relator- João
Lobo.

PARECER N• 759, DE 1983,
Da ComiSSio de ConSdtuição e Justiça, sôbfe o,
Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1981 (n9J.624-C,
de 1979, na Câmara dos Deputados), que uacrescen- ta parágrafo ao artigo 899 da Consol.tdaçio das Leis
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei gQ 5.452, de
•~ de maio de 1943".

ANEXO AO PARECER N• 760, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolutão n9 92, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
,do art. 42, inciso VI, da CoristituiÇão, e eu,
~~~-'--• Presidente, promulgo a seguinte

Relator: Senador José lgnâcio
COm o Presente Projeto, de autoria do nobre Deputado Nilson Gibson, pretende~se acrescentar parágrafo ao
art. 899 da CLT- parte relativa aos recursos- pari o
fim de ·se fix.iir, em relação à massa falida, uma díretriz
mais rigorosa.C6J?~ se reçorda, determin~ o citado art. 899:

"Os recursoS serão interpostos por simpleS pe. tição e terão "efeito meramente devolutivo, salvo as
exceções previstas neste; Título, permitida a execuçãO pro.visória atê a penhora."
Como § 7<~ desse artigo, preconiza o projeto quQ. "se a
condenada for massa falida, esta só poderá recorrer mediante prêvio depóSito do valor integral da condenação~
observando-se, quanto a custas, o disposto no§ 49 do art.
789".
Enfatiza o autor, na sua justificação, que a massa falida, quando condenada, não.está sujeita, parã recorrer, a
óbrl.ga:ção de dePositaf o vá..ior da condenação ã.tê o mã~
xlmo de dez vezes o valor de referSRCia i'egiÓnai ~pagar,
sob pena d.e deserção, as cUstas na.(orma do art. 789, §
4\ da Cl:f.-Essa isenção,"õO entendêr dO autor. rlão se
justifica sob o ponto de vista legal ou doutrinãrio,já que
a massa falida, fora do âmbito do processo trabalhista; é
obrigada às custas.
E acreScenta o autor:
~·Por outro hiiã, pode se evitar o virtual prCjuízo
para o reclamante, eliminando·se o teta de depósito
- para efeito de recurso. Tal medida em nada afetará
os credores da falência, de vez que o crêdito traba~
lhista prefere" a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,"
O argumento do autor, na verdade, parece incontestáVel, dado o privilégio· do crêdito trabalhista.
·
Na Câmara dos Deputados, a sua Comissão de Constituição .e Justiça aprovou o projeto, com Cmenda de redação, que não lhe alterou a substância, e o Plenário da~
quela Casa não lhe fez nenhuma restrição.

RESOLUÇÃO N•

, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde _de
· :Mato Grosso, estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de CrS
20.000.000,00 (vinte mithões de cruzeiros).
O ..Senâdo Federal resolve:
· Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Rio Verde de
Mato Grosso, Estado de Mato .Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de CrS 20.000:000,00 (vinte milhões de ÚuzeiroS), junto à Caixa Económica federal,
media~te a utílizaçã~ de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvi~ento· Social -:- F AS, destinada à implantaçãó de guias·, sarjetas e galerias pluviais, naquele Mu·
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil n~ respectivo processo.
A·rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçãO.

~ PA.RECER. N• 761, DE 1983
11

D~ Comissão de Red.açilo

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 90, de
1983.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A COmissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 90, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu·
n"icipal de Jateí (MS) a elevar em Cr$ 22.829.700.00 (vinte C: dois milhões, oitocentos e.vínte e nove mil e setecen·
tos_cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1983- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -João
Lobo.
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ANEXO AO PARECER N9 761, DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

sete centavos), correspondentes a 4.367,0 ORTNs, considerado 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, mediant~ a utilização de recurso; do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada

do art. 42, ínciso VI, da Constituição, e eu, - - - - •

à implantação de meios-fios, sarj_etas e galerias de âguas

Presidente, promulgo a seguinte

pluviais, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo. Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

Redação final do Projeto de Resolução n., 90, de
1983.

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado~
de Mato Grosso do Sul, a contratar operaçio de crédito no valor de CrS 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. }'i' É a Prefeitura Municipal de Jatef, Estado de
Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução
n'~~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Feder~l, autorizada 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 Econômica 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 meiosfios, 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.
PARECER No 762, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução 09 89, de
1983.

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

PARECER No 763, DE 1983
-D~ Comissão de Redação
Reda.tão final do Projeto de Resolução 09 222, de
1981.

Sábado 27 363!

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 210, DÊ 1983.
ulntroduz alteração na legislação acldentária do
trabalho, visando fixar prazo certo para o pagamento
dos benefícios nela previstos."
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 É acrescentado ao art.. S'i' da Lei n9 6.367, de
19 de outubro de 1976, o seguinte § 8CJ:

"§ 8CJ Os benefícios de que trata esta lei serão
pagos imediatamente após a caracterização do acidente, sob pena de responsabilidade."

Art. 2'1 Esta lei entrará em viBor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

Relator: Senador João Lobo
A Comissão aPr~~mta a redação final do ProJeto de
Res_olução_ n'~ 222, de 1981, que autoriza o Govemo do
Estado do Pa,rã a elevar çm C_rS 139.427.700,00 (cento e
trinta e nove milhõ_es, quatrocentos e vinte e sete mil e se_tecentos cruzeiros) o montantede_sua dívida consC?Iü;lada
interna.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- Saldanha
oerzi.

ANEXO AO PARECER No 763, De 1983
Redação final do Projeto de
1981.

Resolu~ão n'~

Trata ·a art. 5'~, da Lei n'i' 6.367, de 19 de outubro de
1976, de· especificar os benefícios devidos em razão dos
. aCidentes de trabafho.
E o ·que aqui se quer é o acréscimo de um parágrafo,
sob nCJ 89, determinando que tais benefícios sejam pagos
imediatamente após a caracterização do acidenÚ. -

A prãtica tem demonstrado que o atraso contumaz no
pagamento dos benefícios é extremamente prejudicial
aos interessados (os beneficiãríos), sem que, até aqui,
existam meios de forçar os responsãveis a fazer paga·mentos imediatamente.
Sala das Sessões, 26 de_agosto de 1983.- Nelson Cuneiro.

222, de
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976

Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do ProjetO de
Resolução n9 89, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO) a elevar em CrS 7.754.525,57
(sete milhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e _cinqUenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

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

Sala das ComiSsões, 26 de agosto de t983. - Lonl_l:tl)to
Júnior. Presidente - Joio Lobo, Relator- Saldanha
Derzi.

-o----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).

RESO~UÇÃO No

, DE 1983

ANEXO AO PARECER No 762, DE 1983
Redação fin~t.do- Jl'rojeto de Resolução nCJ 89, de
1983.
Faço sabú' que o Senado Federal aprQvou, nos termos
do art'!. "4i, inciso VI, da Consiituirão,~e CU,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguintl:,~·.
RESOLUÇÃO No

, DE 1983 .

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatlnga,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cru~
zeiros e cinqüenta e sete centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1'1 ta Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado de Goiãs, nos termos do art. 2'1 da Resolução nCJ 93,
de 11 deoutub;o de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação ... crMito no valor de CrS
7.754.525,57 (sete milhõeS, setecentos ·e cinqU.ent.a e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeíios e cin·quenta e

O Senado Fede~al resolve:
Art. I'~ ~o Governo do Estado do Pará, nos termos
do art. 2CJ da Resolução n"~ 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor de CrS 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.Yimento S.ocial ~ F AS, destinada à construção de 7 (sete) escolas de !CJ e 2CJ graus nos Municípios de Tucuruí e
Marabâ, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~ Esta. Resolução entra em vigor na data de
slia publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) díente lido vai à p~blicação.

O Expe·

Sobre a mesa, prOjetaS de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1'i'-Secretârio.
-

Art. 5"' Os benefícios pOr acidente do trabalho serão··
calculados, concedidos, mantidos e reajustadQs na fàrÍria.
do regime de previdência social do INFS, salvo no tocante aos valores dos b_eneffcios de·que trata este artigo,,que,.
serão os seguintes:
I - auxflio--doença - valor· mensal igual a 9i% (no':'
venta e dois por cento) do salário-de-contribuição do
empregado, vigente no dia do acidente, não podendo ser'
inferior a 92% (noventa e dois por cento) de seu salãriode-contribuiçào;
II - aposentadoria por invalidez - valor mensal
igual ao do salário-de--contribuição vigente no dia do.aci-·
dente, não podendo ser inferior ao ·de seu salário-debenefício;
III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no
item II, qualquer que seja o número inicial de dependeu..: ·

tes.
§ I'~ Não serão considerados para a flxação do
salârio-de--contribuiçào de que trata este artigo os au- ·
mentos que excedam os limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses imediata..-:
mente a~t~iores ao início do beneficio, salvo se resultan-;
tes de promoções reguladas por normas gerais da empresa admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças
normativas ou de reajustamentos. salariais obtidos pela
categoria respectiva.
§ 2'~ A pensão será devida a contar da data do óbito~ .
e o beneffcio por incapacidade a contar do 169 (décimo
sexto) dia do afastamento do trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração integral do dia do acidente e doS
15 (quinze) dias seguintes.
§ 3"' O valor da aposentadoria por invalidez do aqurado que em conseqUência do acidente do trabalho nC:.
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cessitar da assistência permanente de outra pessoa, segundo critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da Previdência e AssistênCia Social, será majorado
em 25% (vinte e ciRCO por--Cento):
§ 49 No caso de empregado de remuneração variável
e de trabalhador avulso, o valor dos benefícios- de que
trata este artigo, respeitadO o percentual previsto no seu
item I, será calculado com base na mêdia aritmética:
I - dos 12 (doze) maiores salários-de-contribuição
apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses

imediatamente anteriores ao aCidente, se o segurado contar, nele, mais de 12 (doze) contribuições;
II- dos salários-de-contribuição compreendidos nos
12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente
ou no período de que trata o item I, conforme for mais
vantajoso, se o segurado contar 12 {doze) ou_ menos contribuições nesse -período.
§ 59 O direit"o- ao ailxílio~doença, à aPOSentadoria
por invalidez ou a pensão, nos termos deste artigo, exclui
o direito aos mesmOs benefícios nas condições do regime
de previdência social dO INPS, sem prejuízo porém dos
demais benefícios por este assegurados.
§ 6(1 Quando se tratar de trabalhador avulso referido
no § 19 do art. I (I desta lei, o benefício por incapacidade
ficarâ a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social {INPS), a partir do dia s_eguinte ao do acidente~
§ 79 Nenhum dos benefícios por acidente-do trabalho de que trata este artigo poderã ser inferior ao salário
mínimo do local de trabalho do ac_ideJttado_,_ressalvado o
disposto no inciSo I deste artigo.

Às Comissões de CânstituiçãO""e Jusika ·e de Leiislaçdo Social.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 211, DE 1983
Revoga o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de abril de
1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 ~ revogado o Decreto-lei n9 1.541, de 14 de
abril de 1977 que institui sublegendas para as eleições de
Senador e Prefeito, e dã outras providências.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
As razões que me animam a subme_ter o presente projeto à consideração dos nobres pares residem na constatação de que a estrutura partidária atual é -incoritpatível
com o instituto da sublegenda,
A disputa entre as várias facções existentes em um
mesmo partido, representadas pelas legendas l, 2 e 3
conforme dispõe o Art. l li do execrável Decreto-lei n9
1.541 resultou em conflitos internos 'que deixaram aqueles irreparáveis.
Longe de somar forças heterogêneas em uma mesma
agremiação, de acordo com o ideal dos seus mentores, a
sublegenda alimentou a divisão intrapartidâria, provocando desentendimentos e incompatibilidades incontornáveis.
Os problemas normais ocorridos em função de diferentes correntes ideológicas ou da disputa de lideranças
são. questões solucionáveis por ocasião das convenções
partidárias em que a vitória de um candidato é acatada
democraticamente pelos candidatos derrotados, e _o Partido, fortalecido, oferece ao eleitorado aquele que terá o
apoio de todos os seus segmentos, dispensado, por desnecessário, o recurso da sublegenda. Isto não é utopia. J;:
Democracia!
·

Se, pof outro lado, as divergências quânto ao programa partídário ou -de cunho ideológico ou, até mesmo de
disputas pessoais, se tornarem iriegociâveis, resta aos
gnijlOS -vencidos a possibilidade legal de se formarem em
um novo partido, congregando aqueles cuja identidade
de princípiOs e interesseS não se ajustam às diretrizes do
partido que integram.
Nas eleições em que a figura da sublegenda foi utilizada, a partir do seu surgimento na atual fase da política
brasileira, sob o patrocínio de Castello Branco que editou o Ato Complementar n9 6, de 1966, com os ''aperfeiçoamentOs" de atas posteriores, o que se viu foi a busca de saída ftsiológica para os que colocam suas ambições pessoais acima do interesse partidário e a utilização pelo Governo como" sOlução para convergir, no
seu partido, criado artiftcialmente, tal qual o outro de
oposição, correntes incompatibilizadas nos planos ideológiCo, pi'Ogramâtico, bem Como de posições pessoais do
passado e garantir, assim, uma maioria parlamentar de
apoio àquele mesmo Governo, beneficiário maior de sua
criação.
A sublegenda compromete a autenticidade da representação _política na medida em que a soma dos votos
qÜe i-esuftâ na vitória de determinado candidato PútenCeiite ao mesmo partido que abriga, muitas das vezes o
seu maior adversário, está longe de representar a vonta~ de da maioria -do estameOto social e constitui, isto sim,
numa mistiftcação do resultado eleitoral, pois às vezes o
mais votado não é. o eleito e o eleito representa apenas
uma facção do partido que i~tegra.
Entendemos que a estrutura partidária atual dispensa
a existência da figura da sublegenda e importa, agora, assentada a poeira das disputas eleitorais, consolidar a unidade partidâria em termos nacionais, fortalecendo os canais de comunicação entre a sociedade e o Estado e cujo
instrumento adequado deve ser o partido político, forte,
com bases fortes, fatores essenciais ao aperfeiçoamento
democrático que todos buscamos.
Estas as razões que me levam a crer no acolhimento
pelos ilustres-membros desta Cã.sa do que propomos nesta oportunidade.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1983. - Senador
Henrique Santillo.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 1.541, DE 14 DE ABRIL DE 1977
Institui sublegenda para as eleições de Senador e
Prereito, e dá outras providências.
O Presidente da República no uso da atibuição que lhe
confere o§ J9 do_artigo 29 do Ato Institucional n9 5 (*),
de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182
da Constituição e o disposto no Ato Complementar n9
102 (*j, de 19 de abril de 1977, decreta: Art. IY OS Partidos Políticos poderão institUir at~ 3
(três) sublegendas nas eleições diretas para Senador e
Prefeito.
Parágrafo único. Sublegendas são listas autônomas
de candidatos concorrendo a um mesmo cargo em
eleição, dentro do partido político a que são filiados.
Art. 2Y Os votos do partido serão a soma dos votos
atribuídos aos candidatos das sublegendas.
§- I9 Con.Siderar-se-â eleíto o mais votado dentre
eles.
§ 29 Havendo empate na votação entre candidatos
do mesmo partido, serã considerado eleito o mais idoso.
Art. 39 Ocorrendo empate entre as sornas dos votos
da~ sublegendas de partidos diferentes, será considerado
eleito o candidato que tiver obtido o maior número de
sufrágios.
Art. 49 Cada sublegenda terâ o nome do partidorespectivo, sendo numerada de um a três na ordem decres-

cente de votos_ obtidos na Convenção e, em caso de empate, mediante sorteio.
Art.- 59 Serão consi-derados candidatos do partido
em sublegenda aqueles que, indicados, no mínimo, por
10% (dez por cento) dos convencionais tenham obtido
individualmente, pelo menos, 20% (vinte por cento) dosvotos da Convenção.
Parágrafo único. Os sub~critos da indicação de candidatos serão considerados instituidores das respetivas
sublegendas para todos os efeitos deste D(X:l'eto-lei.
Art. 69 Os candidatos a Senador em sublegenda do
partido, não eleitos, serão considerados suplentes do Se-nador eleito, de acordo com a ordem decrescente de votação.
ArL 7Y Quando o partido apresentar apenas um
candidato a Senador, os candidatos a suplente, em ntí.mero de_2 (dois) serão votados na Convenção, cabendo o
primeiro lugar na chapa àquele que obtiver maior votação.
Parágrafo único. Eleito o Senador, serão conSiderados eleitos os suplentes, observada a ordem de colocação
na chapa oficíal.
Art. 8Y O númi:ro de lugares a que tem direito o partido: ria formação da chapa para a Cârnara Municipal,
será distribuído entre as sublegendas na proporção dos
votos recebidos na COnvenção.
Art. 99 O registro de candidatos das sublegendas será requerido pelo Presidente do respectivo Diretóriojuntamente com os demais candidatos do partido. Se não o
fizer no prazo de 3 {três) di.lis, os inStitUidores das sublegendas poderão requerer o registro perante a Justiça
Eleitoral, que requisitará cópia da ata da Convenção e os
documentos necessários para instruir o processo.
ArL 10. Cada sublegenda poderâ ser representada
junto à Justiça Eleito.ral, até a decisão que diplomar os
eleitos, por 2 (dois) Delegados Especiais, escolhidos pelos respectivos subscritores.
Art. 11. ÃS sublegendas serão assegurados ~s mesmos direitos que a lei concede aos Partidos PoUttcos no
que se refere ao _processo eleitoral. .
.
ArL 12. O Tribunal Superior Elettoral expedu:â as
necessârias instruções para fiel execução deste Decretolei.
Art. 13. O presente Decreto-lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 14. Ficam revogadas a Lei n~ 5.453 (*),de 14 de
junho de 1968, e demais disposições em contrário. ERNESTO GEISEL - Presidente da República.- Armando Falcão.
À Comissão de Constituição e Justica.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 2ll, DE 1983
"lntrod1.1z modiflcaçio no c6dlgo Penal Decreto-lei Q9 2.848, de 7 de dezembro de 1940."
O Congre-sso Nacional decreta:
Art. 19 São acrescentados ao art. 317 -do Decretolei n9 2.84-8, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal
- , os seguintes §§ 39 e 49:
"§ 39 Receber o servidor público remuneração,
de qualquer natureza, sem que haja comparecido à
repartição, ou prestado o trabalho correspondente.
Pena. Detenção de 6 a 12 meses, além da resti·
tuição da importância recebida, com correção mo·
netária.
§ 49 Incorre nas penas do parágrafo anterior
quem ordenou ou efetuou o pagamento indevido."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justiflcaçio

A medida ora proposta, classifacável como definidora
de mais um crime contra a administração pública sob o
nomen juris de corrupção passiva, tem profundo sentido
moralizad_or, cuja adoção 6 altamente recomendâvel, especialmente numa epaca igual à que estamos vivendo de
total descrédito, inconfiabilidade, na administração
pública e seus agentes, desde os de mais elevado escalão
atê aos mais humildes.
A corrupção passiva que o projeto quer enquadrar e
efetivamentc apenar é das mais corriqueiramente praticadas nos dias atuais, em que igualmente se assiste à indiferença dos que deviam melhOr zdar pela respeitabilidade da função pública. E o delito praticado nas condições previstas na proposição, por maus servidores
públicos, verdadeiros trânsfugas sociais, é tanto mais
grave na medida em que se constata_ que boa parte das
populações urbanas presentemente está desempregada,
envolvendo aquela atitude ilícita um com que tripúdio,
escárnio mesmo a tantos desassistidos pela sorte, que poderiam estar percebendo a valiosa remuneração, mas
justificando-o com a prestação efetiva do trabalho.
A alteração é adequadamente pleiteada no Título XI,
do Código Penal, relativo aos Crimes Contra a:Administração Pública, mais precisamente no seu Cã:Pftti.[o"l,"quC
trata dos Crimes Praticados por Funcionirio Público
Contra a Adininistração em Geral, sob o nomem de éorrupção passiva, eis que versa autêntica corrupçãopassiva.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1983.- Mauro Dor·
ges.
LEGISLAÇÃO CITADA
COD!GO PENAL
Corrupçio passiva
Art. 317 -Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem in~
devida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de um a oito anos, e multa, de seis
mil cruzeiros a trinta mil cruzeiros.
§ 1' - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda
ou deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o pratica
infringindo dever funcional.
('~ 6 ) § 2"'- Se o funcionário pratica, deiXa de praticar
ou retarda ato de oficio, com infração de d~vei' fUncionai, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa, de
oitoceõtos cruzeros a quatro mil cfu.zeiros.

às Comissões de Constituição e Justiça e de Servlço Público Civil

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às Comissões Competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Cha~
ves, por cessão do nobre Sr. Senador Moacyr Dalla.
O SR. AWYSIO CHAVES (PDS -

PA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Após 43 dias de afastamento para tratamento de saúde, o General João Figueiredo reassumiu hoje a Preai- dência da República.
Esse ato, embora solene, poderia inserir-se j_á, entre
nós, na rotina constitucional c administrativa dO País. E
é auspicioso que assim seja, porque evidencia que redemocratização do País não é mais mera aspiração éoletiva, mas realidade inquestionãvel.
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A Nação, representada pelos seus componerites políticos mais expressivos, sem distinção partidária, registra
com júbilo esse momento histórico Csaúda, de maneira
calorosa, o retorno do Presidente João Figueiredo ao
exercício pleno de seu alto cargo para prosseguir, sem
hesitação ou desfalecimento - antes com redobrada dedicação e patriotismo - no cumprimento das metas que
ftxou para o período de seu governo. No plano administrativo, ao dar consecução às obras que se executavam
no País, na acertada decisão de evitar hiato ou descontinu!dade de governo, em d~me~to ~o processo de desenvolvimento_ nacional; no plano social, através dos
programas encetados, visando a amparar os segmentos
mais carentes do povo_ brasile~ro. Entre tais programas,
alteia-se o FINSOCIAL, fonte que tem suprido, nesta
terrível conjun~ura __ -~a~ vida nacion~l, programas_ e:s_peciais em áreas flageladas pelas secas no Nordeste ou pelas enchentes no Sul do País.
No plano politico·,_ a_ contribu_ição do governo do Presidente João Figueiredo é de excepcionafimportância e o
consagra como restaurador da democracia entre nós.
Não é preciso enumerá-la. O pOvo a conhCce e aplaude.
··Não 6 preciso repetir uma a uma as grarides decisões tomadas a partir de 1979- a J'lac;ão as conhece, exalta-a~
-e externa sua gratidão ao Presidente João_ Figueiredo
Com carinho excepcional com que o trata e o acolhe em
toda parte e do __gual deu comovente testemunho no momento em que ele precisou ausentar-se do Pafs para recuperar sua sal1de.
Na cerimônia hoje pela manhã realizada no Palácio do
Planalto, o Presidefite João Figueiredo fez um pronunciamento da mais alta importância para a vida nacional,
que apresento como parte integrante deste discurso. Nele
destaco, em particular, o oportuno, justo e merecido registro à atuação do eminente Vice-Presidente da República, Dr. Aureliano Chaves, que deixou, no desempenho da suprema magistratura da Nação, nessa interinidade, a marca indelével de sua competência, patriotismo
e irrepreensível lealdade ao Presidente Figueiredo.
Disse o Presid~te João Figueiredo:

de que possamos viver a salvo das dificuldades que
o País atravessa.
Possuo delegação partidária para encaminhar a
sucessão presidencial. Exercerei esse mandato imbuído do propósito de encaminhar a solução mais
conveniente para o País. O caiJ.did!ito que sair das
· articulações ·que p-romoverei deverá estar capacita:·
do para valer-se dos elementos que meu Governo
ainda criará a fim de proporcionar melhores dias ao
povo brasileiro. Cumpre ao candidato que se revista
de credenciais para prosseguir, com a confiança da
Nação, na institucionalização democrática do nosso
País, para assegurar a paz, a prosperidade e ajustiça
social.
A soberania nacional é intocável. A honra da
nação sobrepõe-_se a quaisquer vantagens ou conces·
sões que firani a dignidade nacional, Não admitirei
negOciações cconômico-ftnanceirãs que atinjam a
nossa autbridade moral. Desejamos cumprir os nossos compromissos financeiros. Mas não aceitaremos
im_posi~ões que im_pliquem na abdicação da nossa
autonomia.
Sou particularmCD.te grato ao Deputado Flávio
Marcflio, Presidente da Câmara dos Deputados; ao
Senador Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal; e ao Ministro Cordeiro Guerra, Presidente do
Supremo Tribunal Federal, pela presmça nessa solenidade. Agradeço a presença dos senhores Governadores dos Estados da União, testemunho elo_gUente de que o espírito democrático e a cordialidade presidem as relações políticas do Brasil de hoje.
Vejo, com satisfação, reunidos, os Senhores Mi~
nistros de Estado, meus auxiliares diretos nas graves
responsabilidades de governo. Desejo ressaltar, Dr.
Aureliano Chaves, a competência, a lealdade e a
exação com que Vossa Excelência me substituiu duráni:e-o inf:u -fOrçado afastamento, cumprindo fielinCnte as diretrizes jâ traçadas pelo meu Governo.
Não é próprio ·do homem fugir do seu destino.
Não fugirei ao meu. Enfrentarei os obstáculos da
atual conjuntura certo de contar com o apoio do
povo brasileiro. A minha palavra,· ao reassumir a
Presidência da República, ~ de confiança e de otimísmo. E é com este espírito e com este ânimo que
me dedicarei â luta de restituir ao pafs a tranqUilidade de que necessita para prosperar, e para o bemestar do povo brasileiro, que tanto o merece."

o-

"Volto ao exercício da Presidência da Rep(J.blica
com o quadro da crise mais profunda que"envolve o
mundo e a sociedade brasileira. Crise ecOnómico C
financeira que se prolonga há quase 3 anos. Volto à
P.residência com o pafs 8inda sob os efeitos catastróficos das enchentes que devastaram o Sul e da seca
que por 5 anos arrasa imensas regiões do Nordeste.
Volto à Chefia da Nação com a consciência das
dOlorosas preÕcupações que afligem o povo e o Governo. Sei que as Oificuldades em todos os setores
são enormes. Estou certo de que, para superá-las,
conto com a ajuda de todos os brasileiros. Confio
na sua c:ol~bor~o, ~ solidariedade de que s_ão capazes.
A democracia constitui regime em que ê mister
periSãr em conju-nto e agir em conjunto. As questões
de âmbito nacional não dizem respeito a este ou
-aquele grupo, a esta ou aquela classe social ou parcialidade política. --São questões que concernem à
Nação como_ um todo. São questões cuja solução é
encargo coletivo.
O momento em que vivemos torna esse dever
particularmente imperioso. A disposição para
cumprí-Io supõe vontade politica de levar ao diálogo ·entre protagonistas expressivos da nossa vida
pública. A minha disposição para o diálogo não é de
agora. Jâ a manifestei, mais de urria vez, e continuo
a acreditar que a concórdia e o consenso oferecerão
novas perspectivaS para as soluções dos nossos
problemas económico~, sociais e políticos.
Retomarei o Governo ria certeza de que as dificuldades atuais serão superadas em curto prazo. Espero contar, para isso, com o apoio do povo-. a fun

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nesta hora dificil e conturbada da Nação brasileira,
estou certo de que o bem comum e o interesse nacional
nortearão os nossos atas para que sejamos dfgnos da responsabilidade política que nos cabe na obra ingente da
consolidação democrática.
Que Deus inspire, ilumine e guarde o Presidente da
República. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Eunice Michiles - H~lio Gueiros Martins Filho - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
- Roberto Saturnino -Alfredo Campos- Fernando
Henrique Cardoso --Gastão MUller - Roberto Campos - Saldanha Derzi - Eneas Faria - Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen -Carlos Chiarelli- Octavio Car~
doso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB -

Concedo a
·

AC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Sr~. Senadores:
Em maio do corrente ano, encaminhei requerimento
ao Ministério- da Previdência e Assistência Social, no
qual solicitei duas informações, com o objetivo de ins--
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trujr o Projeto n• 28, de autoria do exHSenador Franco
Montara.
-Pelo Oficio D'i' 374, de 18 de maio, endereçado ao Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, pela 1•-Secretaria desta Casa, foram encarecidas
as providênçias do titular daquele Ministério junto aO
Ministêrio da Previ~ência C Assistêncía Social.
As mesmas providências foram reiteradas dias depois.
Decorrido o prazo regimental, sem que tivessem sido
respondidos os dois expedientes, acabo de receber oficio
do Exm• Sr. Presidente desta Casa, s-enador Nilo Coelho, oficio ·dando-me ciência da estranha recusa do Ministério- da Previdência e Assistência Social em_ atender
às solicitações que lhe foram oficialmente formuladas.
No citado requerimento, deferido pela Presidência do
Senado, solicitei ao Sr. Ministro da Previdência que informasse sobre a razão ou razões por que, para efeito de
câlculo das aposentadorias dos trabalhadores, o INPS
não toma como base de correção os valores do último salário mínimo decretado, como preceitua o art. I 53, do
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social.
Requeri, também, informações sobre a sonegação,
pelo INPS, de reajuste sobre as parcelas superiores a 1O
salários mínimos das aposentadorias, determinando o
reajustamento aquêm do que deveria das aposentadorias
dos pracinhas e de todos os que ingressaram nas Forças
Armada·s e na Marinha Mercante no período de 1944 a
1945.

Ensejaram este meu pedido de informações, Sr. Presidente, sérias e reiteradas denúncias publicadas na Imprensa de todo o País e que, pela sua gravidade, estavam,
como ainda estão, a merecer uma cabal explicação dos
órgãos do Ministério da Previdência Social.
A recusa desse Ministério em resPonder ao meu requerimento representa, em última análise, um injustificável
descaso, uma grave d_esconsideração a esta Casa, e, por
extensão, ao próprio Poder Legislativo, que se vê privado dos subsídios solicitados para instruir matéria ein tramitação.
Mais não é só, a recusa do Ministério da Previdência e
Assistência Social constitui um grave desrespeito a mr:.lhares .de trabalhadores aposentados que gostariam de
conhecer os reais motivos, se é que eles existem, pelos
quais vêm tendo seus proventos reduzidos pelo INPS.
Tal desrespeito a esta Casa, tal desconsideração aos
trabalhadores brasileiros representam, no míriimo uma
falta contra um elementar e comezinho principiO de educação que exige do interpelado uma resposta ao pedido
de informação que lhe for endereçado.
Em cas_os análogos, Sr. Presidente, corrente ponderável de abalisados constitucionalistas sustenta que a recusa da autoridade do Executivo em resporider a requerimento de membro do Congresso Nacional configura e tipifica: crime de responsabilidade.
Não é de meu interesse promover qualquer ação judicial contra este gesto condenável do Ministério da Previdência e Assistêrida Social. Não podia, porém, ficar si~
lencioso e indiferente ao meSino, razão por que, desta tri~
buna, desejo formula_r_ meu_ veem~t~ protesto contra
mais este desrespeito e falta de acatamento a esta Casa,
já que cOnstitui flagrante descumprimento ao principio
de harmonia dos Poderes da U niãa.
Era o que tinha ·a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Concedo ·a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. (Pausa)
S. Ex• rião está presente.:
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

(Pausa)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa)

--s.

Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Evidenteme~te, não precisaria dizer que não falo pela
Liderança do meu Partido. Mas gostaria de comentar
ainda qUe ligeiramente, a transmissão de cargo hoje do
SeDhor Presid_ente da República.
Não cheguei a tempo de ouvir o discurso do Líder de
GoVerno. Ressalvo, de pronto, Sr. Presidente, a trans~issão constituciorial do Viç_e-Presidente da República
em exercfcio para ·o Presiden~_e efetivo.
Acho que o Brasil avançou nesse campo. A transmissão se prOceSSOu normalmente. A Nação assiste ao que é
possível, e isso que ê importanfe e que QUero destacar, no
decorrer da minha fala, a Nação assiste, Sr. Presidente, e
espero que a ordem constitucional no nosso Br~sil seja
mantida, para que possam9s ~tingir a plenitude democrática que todos os brasileiros almejam.
Sr. PresidCntC, busco ao acaso, antes de entrar na fala
do Presideiife João Figueiredo, algumas expressões faladas na época do Império e mesmo Já na nossa República,
buscando, de iniciá, uma frase -do grande mineiro Teófilo Ottoni, quando hã mais de cem anos esse ilustre montanhês dizia a~ segUin-te:
"Es-pero sair bem do meio de tantã- poeira.'?
Creio. Srs. Senadores que essa frase de Teófllo Ottoni
se apresenta bem no quadro atual brasileiro, nesta poeira
que aí estã de dívida ex'terna, de polonetas, de Congresso
Nacional adormecido, de Congresso Nacional sem vontade parlamentar.
Busco mais uma frase-- de Teóftlo Ottoni, creio apropriada para o momento:
"O Governo precisava do povo, a Nação precisava do seu Governo."
É de uma atualidade incomum esta expressão do nosso Teófilo Ottoni.
Vou agora à Bahia buscar as palavras de Otávio Mãngabeira:
-"Ou a demOcraCia brasileira consegue fazer das
cinzas dO Estado totalitário-o-adubo de que reSsurja
maiS ~obusta, ou não_ resistirá aos abalos econômicos, políücÕs sociais eril que viVe -õ Inundo contemporâneo."
Assim se expressou em 14 de março de 1946 o grande
tribuno baiano OtáVio Mangabeira.
Veja, Sr. Presidente, que vale a pena repetir:

e

"Ou a democracia brasileira consegue fazer das
cinzas do Estado totalitário o_ ã:dubo de que ressurja
mais robusta, ou não resistirá aos B.balos econômicos, políticos e sociais, en(quCfvive ·o mtindo contempOrâneo."
Busco mais, Sr. PreSidente, ainda do tribuno baiano,
para dizer:
"O grande erro é não crermos em muita coisa
__ que nos parece impossível e todavia acontece."
Aqui caOe perfeitamente, e pretendo no exercício da
minha fala, ne~ta tarde, dizer que nós precisamos crer
nas eleições díretas.-IIilPO-ssível, mas, como diz o velho
Otávio ~a:n"gabeira,o grande erro é não creimos em
myita coísa que nos parece Impossrvere todaviã acontece.
E esta outra bela frase, ainda do Parlamentar do Estado d~ Bahia, Sr. Presidente:
''Colher as rosas sem matar a roseira."
Diríamos nós: muitos querem colher as fOsas, Sr. Pre-
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sidente, mas apenas para si, esquecendo o povo brasilei-

ro.
Costiiina-si::- díiCf~-sr. PresidCnte, que este País precisa
do consenso, do entendimento Ci da conciliação. Eu não
sei se precisa daquela tranqUilidade que naquela época
dizia - talvez, os Srs. Senadores que exerceram outros
mandatos parlamentares hão de recordar- o Deputado
Acúrcio Torres, Q.fufeu não coil.heci. Ele dizia o seguinte.
"V. Ex• sabe que o Senhor Presidente da República nunca faltou à Nação. O Brasil carece de
ambiente de paz, de tranqUilidade, pàra que todos
possamos trabalhar pela grandeza da Pátria."
É o que se escuta agora, Sr. Presidente, de lá e de cá,
uns com mais sinceridade, outros por interesses próprios, sonhando subir a rampa do Palácio do Planalto;
outros, sonhando chegar à Presidência da República,
não pelo processo direto, mas todos usando essa expressão do Deputado Acúrcio Torres:
"O Brasil carece de ambiente de paz, de tranqUilidade, para que possamos trabalhar pela grandeza
da Pátria."
O Sr. Vlrgfiio Távora- Permite-me um aparte, nobre
Senador Itamar-Franco?
U"Sr: Itamar FraD.co- Com milito prazer, nobre Senador Virgílio Tàvora.
O Sr. Virgílio Távora- Apenas um esclarecimento.
Acúrcio Torres, ilustre Deputado fluininense, quando do
mandato do Marechal Dutra era Líder mais destacado
do antigo PSD, o porta·voz autorizado na Câmara dos
Deputados. S. Ex• lutou muito pelo então cessar de fogo
que existiu entre a UDN e o PSD, e que resultados tão
poderosos, tão bons eram para a consolidação, aí sim, da
recém-implantada democracia, após aqueles anos nublosos do Estado Novo.

o SR: ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távora;~u

recebo esta lição da História, pratiCamente a provoquei, porque ·ao citar o DePutado Acúrcio Torres, o
ilriporfá-nte parlamentar, o tão destacado parlamentar
que dizia n-aquela êpoca O quC nós estamos ouvindo no
Brasil de hoje, ...
O_Sr. VIrgílio Távora- Ele conseguiu levar avante o
acordo nacional à êpoca, que tão bons resUltados propo~ionou para a instalação, para a consolidação da democracia apÓs 1945.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Este fato, Senador

Virgílio Távora, é que nós queremos reviver: a famosa
conciliação do Presidente Outra. Ela se processou de
uma forma interna e é isto qUe não queremos que a opinião pública brasileira confunda nesse aspecto histórico
do Brasil. Uma conciliação que se processou internamente, tnas, a eleição presidência!, após o período Outra, período que louvamos pelo exercício pleno da democracia Se processou como uma das mais bonitas batalhas
a que pude assistir, ainda relativamente jovem, para a:
Presidência da República. Naquela época, quando se falava no enteildím"êrfto nacion-al, na chamã.da conciliação
nacional, pregada por alguns parlamentares e aceita pelo
Presidente Outra, não se tratava de um entendimento
que levasse a um consenso, ao homem escolhido por
meia dúiia de pessoas para atinS:ir a Presidência da República.
Queira recordir aquí, se V. Ex• me permite_, u_m fato
ocorrido quando o grande-parlamentar Acúrci~ Tori~
dísse a expressão por mim jâ referida. Um Deputãdo mineiro, Deputado da minha terra, ex-Líder do Governo,
ui'ná -figura notável das Minas Gerais pelo seu ardor,
pelo seu valor, pela combatividade, da ex-UDN, DepUtado José Bonifácio, ao dar-lhe um aparte disse o seguin-
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te;. "Sr. Deputado, não queremos a tranqUilidade dos cemitérios". Esta expressão do Deputado José Bonifácio,
do mineiro José Bonifácio, espero, Senãdor Virgfiio Távora, que desperte aqueles mordidos, me permita a expressão, talvez não parlamentar, mordidos pela mosca
azul, ao desejar chegar à Presidência da República, não
pelo processo direto da escolha do povo, que esta gente
não pense que o Brasil quer a tranqUilidade dos cemitérios. Ao contrário, o regime democrático- se exerce na
controvérsia, na alternativa. Nós temos uma alternativa,
ou esperamos ter uma alternativa de governo: V. Ex•s
têm outra alternativa de governo, têm outra visão. Nós
pensamos que o Brasil precisa buscar um novo direcionamento_ para o seu modelo de desenvolvimento. Então,
nós temos que estar, democraticamente, em lados opos~
tos. Nós não podemos nos encontrar porque pensamos
diferentemente de V. Ex', Seja rio camPo económico, seja
no campo social e até mesmo no campo politico.
Gostaria, nobre Senador Virgnio Távora- e é SemPre
uma alegria debater com V. Ex.' não só pela amizade que
nos cerca, pelo respeito que tenho à sua vida parlamen~
tar, que aprendi a admirar desde que cheguei ao senado
da República, pela primeira vez, em 1975 - gostaria de
dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da frustação que
me causou o discurso de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Já destaquei, aqui, um importante
aspecto institucional: a transmissão foi feita sem tropas
nas ruas e sem tanques, Sr. Presidente, mostrando que a
Nação quer caminhar na legalidade.
Sr. Presidente, não tenho, ainda, a fala de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Mas, recordome de que, nesta Casa, um -ilustre parlamentar do governo, ainda este ano, dizia - salvo engano de memória, o
ilustre Senador Luiz Viana- dizia que as grandes crises
que 0 País tem assistido, é quando o Presidente da República tenta impor o seu candidato. Isto não foi dito e
nem aqui é repetido por um homem da Oposição, isoladamente. O Sr. Senador Luiz Viana, desta tribuna, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, disse, exatamente, aquilo
que nós tememos: que a vontade de um homem, por melhor que ele seja 1 ao por seu candidato por delegação do
seu partido, uma delegação estranhável que é o Presidente da República, o seu partido tem que confiar missão ao
Presidente do partido e o seu partido não precisaria destacar nenhuma condição de ser o articulador da sllcessão
presidencial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando Sua Excelência
o Presidente Figueiredo e nós nos regozüamos pelã sua
volta, diz o seguinte:_ .. ~ mister pensar agir em conjunto". Correto, mas é real isto ná prãtica? NóS pensamoS e
agimos em conjunto Sr. Presidente. SrS. SC:nadorcs? Age
o Congresso Nacional em conjunto, neste momento de
crise econômica das mais sérias que a Nação atravessa,
Sr. Presidente? Não a crise, apenas decorrente de uma
ordem internacional adversa, mas sobretudo e acima de
tudo, pelos erros internos cometidos na condução da
política econômica, com as grandes- obras que ar estão.
Nós pensamos e agimos em conjurito'? Não, Sr. Presidente!
E ainda ontem eu dizia aqui da tribuna, ao ler o famigerado Decreto-lei nt 2.048, infelizmente enviado ao
Congresso Nacional pelo mineiro Vice-Presidente, em
exercício; Aureliano Chaves, que se vai fazer sem que o
Congresso Nacional saiba Sr. Presidente. E é por isso
fl';ie nós estamos assistindo a essas viagens, ora ·para
t.on:dres, ora }»ra NOva Yorque, ora para Washington.
Mas vai-se fazer, Sr. Presidente, porque o decreto-lei já
está em vigor, em nome da Nação, sem que o Congresso
saiba. O Governo brasileiro está_ buscando é a prÓpria
mensagem do decreto-le~ da sua Exposição de Motivos,
do Ministro do Plane,iám'ento,' c OMinistro da Fazenda
quem o diz. Vai-se tentilr negociar, além do projeto, um
outro de 4 bilhões e 400 ;milhões de dólares, mais 3 bilhões e SOO milhões de dóla:res, Sr. Presidente c Srs. Sena-

e

dores. Então pensamos e agimos juntos? Em absoluto,
Sr. Presidente. Nós não agimos- e pensamos em conjunto.
Porque o COngresso Na-cional está afastado das grandi.:s
decisões da ordem política, da ordem económica e da ordem social.
Mais à frente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República., como não o poderia deixar de ser, a todo instante fala no povo, fala da crise que
será superada com o auxílio do povo, Mas-onde o povo,
Sr. Presidente, que não pode escolher seu Presidente da
República?
O Senhor Presidente Figueiredo diz ainda:
..0 candidato das articulações que promoverei."
Que frase triste, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
"o candidato das articulações que promoverei."
NÓs gostaffamÕs, Sr. Presidente, como rePresentante
de um estado liberal, um estado de grandes tradições libertãrias, q!le nesse_ retornO auspicioso para toda a
Nação, dÕ Pl-esidCiite João Figueiredo que ele dissesse
exatamente o contrârio:
-- "Neste instante -em que reassumo a Presidência da República, em que há uma crise grave, em que a Nação está
intranqüila, em que a Na_ção es~á p_essiinista, em -que se
perdeu a credibilidade no Congresso Nacional, nos polf~
ticos, no próprio Executivo, eu, Presidente da República,
digo ao povo que, através das eleições diretas, o meu su~
cessar será escolhido."
Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ..o candidato das
articulações". Porque "o candidato das articulações",
Srs. Senadores, significará acima de tudo o pacto da elite, o afastamento do povo, através de um colégio eleitoral ilegítimo, através da maledicência, através do jogo
aritmético, atravês da inveja, através da calúnia. O País
vai assistir, a partir de agora, mais uma vez, ao jogo de
intrigaS para conduzir ao Palâcio do Planalto um Presidente não escolhido pela vontade popular, não escolhido
pelo povo, mas um candidato escolhido por ••articulações". Por articulações sejam elas ou não do Presidente
da República, não satisfazem à Nação brasileira neste
_instante, Sr. Presidente.
O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, -permitemais um aparte, se possível?

m~

O SR.JTAMAR FRANCO- Com prazer, Senador
Virgílio Távora. E vejo, Senador Virgílio Távora, com
_ muita alegria, que s6 V. ~x.' e eu que vamos d~bater.

O Sr. Virgílio Távora- Democracia debate quem deseja, não é?Emin~nte Senador, parà djscutir a validade
de- eiC:içõeS direias Ou_ indiretãs,_ como expressão maior
- ou méDor-de democracia, nós-levaríamos a tarde inteira.
Mas a_lgo posso _afirmar _a V. Ex': os can~datos que saem
de diferentCs partidos, e Se ·sUbriieter ao Crivo da vontade
popular seja pela expressão de seus ~epresentantes da indireta, seja por sua vontade nas urnas mansifestadas pelo
voto individual das diretas, uns e outros, eles passam por
uma convenção. São frutos de articulações. Não vamos
estar num terreno tão idealista que se pense- a América
e em todos os lugares nós vemos isso - nas articulações.
Sim senhor! Hã grandes articulações dentro dos partidos, entre os partidos nos regimes em que o pluripartida~
cismo permite tais articulações, de tais alianças. Se chegar ao fim, a um candidato ou a candidatos que sejam
pelas diferenteS convenções, diferentes partidos, aceitos,
~írt,::t~ Ou iridiretami:mte, .depois levados à curul seja.presidencial, seja governamental. Permito-me dizer que
sempre os candidatos, as ex.ceções com que manda a regra, saem de articulações. J?r. Getúlio Vargas, o espetAcuJo maior de prestigio pessoal que este Pais já aceitou
ver traduzido em torrentes de votos adversârios como os
dde, sabe V. Ex."~ nas urnas, saíu de sua últinia eleição,
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por exemplo, fruto de uma gran~e ~rticulação sua com
Adliemar de Barros.
E não foi uma articulação das mãis fâceis. Foi devido.
justamente, à quebra daquela união; foi devido a não
aceitação, por Outra, à época, e nem por parte dos car·
deais _,. com a licença do nobre Senador Gastão MUller
eu estar invadindo o terreno do PSD - à candidatura de
Nereu Ramos, que era aceita praticamente por gregos e
troianos, sempre com pequenas minorias de um partido
e de outro com pequenas divergências foi justamente esse
trabalho imenso de articulações, que deu como resultado
a dissenção em Rio Grande - deve o Senador Pedro Simon se lembrar, ele era garoto na época - mas foi a dís~
senção do Rio Grande, de Pernambuco e de Santa Cata~
rina que criou aquele áuspice para que fosse possível a
candidatura daquele que, expulso pelas armas, voltou à
força de votos, para o Palácio. Foram as articulações. As
artiCulações são próprias da democracia, permita-me V.
Ex• dizer isso. Poderíamos aqui Cm uma sessão, mas nesses minutos de que V. Ex• dispõe não se as poderia discutir, qi.rãl o lnais dCmocrático: eleições diretas ou indiretas. E nós não somos as pessoas mais indicadas a isso,
nem V. Ex•, nem eu, porque nós somos de origem, me
parece, de engenharia, não somos juristas, mas dizer que
os candidatos, via de regra, não saem de articulações justas, democráticas, eu acho que é uma afirmativa que, no
mínimo, absolutamente rontestável.
O SR. ITAMAR FRANCO -SenadorVirgflio Tâvora, primeiramente, acho que uma coisa que precisaria·
mos terminar no Senado da República, é com essa, eu
não diria discrlniinação, é com esse pensar, de alguns
parlamentares, que, pela formação, técnica ou não,
como é o caso de V. Ex' e o meu, que n6s possamos trabalhar em outros terrenos. Pelo contrário, Senador
Virgílio Távora. V. Ex• me permite.
O Sr. Virg~1io Távora- Mas V. Ex.' viu que outro dia
eu dei um bruto puxão de orelha de seu Lfder, porque estava invadindo esta área.

O SR. ITAMAR FRANCO- Porque senão, Senador
Virgilio Távora, senão daqui a pouco, e é por isso que o
homem é polftíco, por isso que o homem, ao ~r ao Senado da República, particularmente ao Senildo da Re~
pública, ele deve trazer consigo uma experiência, uma
.certa bagagem. Porque se n6s fôssemos limitar o campo
aqui, na ordem da engenharia, na ordem da economia,
na ordem do_ homem que é formado em odontologia,
pelo amor de Deus! Senador, então nós teríamos aqui
um sistema corpoiativista, dentro do Senado da República. Nós dois, por sermos engenheiros, temos amesma sensibilidade. Evidentemente que podemos não ter os
conhecimentos dos doutos na questão jurídica. Mas o
problema da eleição direta, Senador Virgflio Távora, independe que sejamos engenheiros ou não. Ela está em
nós. E o que eu quero dizer a V. Ex.' é sobre o problema
da articulação. Aí V. Ex.• íne permite, V. Ex' vãi, com a
sua inteligência, nuin campo totalmente diferente da articulação de que eu falo. Se o Presidente da República,
que é do partido de V. Ex•, e af V. Ex' poderia me escla·
recer, porque talvez eu não tenha entendido do Senhor
Presidente João Figueiredo, se V. Ex' me dissesse, nesta
tarde, que o Presidente João Baptista Figueiredo vai proceder a uma articulação interna no seu partido, para depois julgar o nome escolhido ao crivo do povo, excelente,
correto, isso é verdadeiro~ isso se processa na democracia, isso se processa nos partidos, a articulação desse ou
daquele candidiito. Quem, sabe, eu estou até fazendo
uma interpretação errada do Presidente João Figueiredo, quando digo que o candidato das articulações que
promoverei. Quem sabe Senador Virgílio Tâvora?

O Sr. VirgOio Távora- Continue um pouco mais, leia
o resto do pronunciamento.
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O SR. ITAMAR FRANCO -

não tenho o discurso

d~

Lamentavelmente, eu

S. Ex•.

O Sr. Virgt1io Távora -

Permite?

O SR.' ITAMAR FRANCO- Deixe-me terminar esta
frase. Quem sabe V, Ex• hoje daria essa grande noticia a

Nação, dizendo: o_Presiden.t.e_João Baptista Figueiredo
vai promover a uma articulação com o meu partido, e a
escolha deste homem será julgado ao crivo do povo brasileiro, para que o povo brasileiro, atravês dos candida_-

tos de outros partidos, possa realmente escolher o seu
Presidente da República.

O Sr. Gastão Mülh:r -

Primeiro_ ao_ criVo da c_on_-

venção do Partido,_

O SR. ITAMAR FRANCO -Essa quando édoPDS,
nós nem devemos falar, Senador Gast.ão MUller. .
A convenção do PDS, evidentemente, ela nem precisaria mais existir. Porque, se eu autorizo o Senhor Presidente-da--Repúbl-ica; em-nome do partido= e veja-isso
Senador Gastão MUller, V. Ex• me chama a atenção
para um aspecto muito mais graVe neste instante~ se eu
delego a quem? E não é qualquer pessoa, se delego ao
Presidente da República em nome do meu Partido, a articulação do candidato, veja, Senador Gastão Mtlller:...

do PDS. Quer dizer, isso é democrático, é uma força
dentro do Partido e foi vetada na parte executiva do Partido porque teve a coragem cívica de apresentar uma outra foxlnlllação dentro do Partido para a disputiâ do Diretório Nacional. Então, calcule se, no exemplo de V.
Ex•, o Senador Virgílio Távora, para nosso aplauso, fosse escolhido presidente, mas para a maioria fosse eScolhido, também para nosso aplauso, o Senador João Calmoo. O que aconteceria neste País'? ~a grande pergunta
que o povo brasileiro faz. Tenho repetido aquí, com todo
o respeito que me merece o Presidente Figueiredo, como
homem, como brasileiro, como patrício o Presidente Figueiredo quer a democracia, mas a democracia sempre à
moda da casa, que é à moda que ele não pode perder. Os
pariidás da Oposição, os que o contrariam não podem
ganhar posições. Sempre haverá democracia, desde que
seia à moda dele.

O SR. ITAMAR

F~ANCO

-

Senador Dastão

MUller, nada teria a acrescentar ao aparte de-V. Ex•

-(0-S-r. -Presidente-faz--soa.r-a-camp-aiaha-.-}Sr. Presidente, vou ouvir_o Senador_Virgílio Távora,
pedindo a V. Ex' mais 6 minutos para encerrar o meu
pronunciamento.
O Sr. Mário Maia- Per~ita-me também que me inscreva'?

O Sr. Pedro Simon - Só uma pergunta, Senador: mas
nesse ponto vital, houve alguma convenção do PDS dando_ essa delegação?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Semi.dór Pedro
Siinon, isso parece brincadeira, convenção do PDS!

O Sr. Virgílio Távora- As palavras do eminente Senador Gastão Müller parece que respondem bem ao tom
um pouco zombeteiro com que V. Ex• se referiu às convenções do PDS. Disse V. Ex.'": "Ora, convenção do

O Sr. VirgOio Távora- Não. V. Ex• me pe':"ffiite?

PDS ... "

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgilio Tãvora, vou terminar o meu raciocíniO e, em segUida, darei o
aparte de V. Ex•
Mas veja, Senador Pedro Simon, veja a ·que põrito
pode chegar o Brasil. Oxalá isso não aconteça! Imagine
se o Presidente da República por um acaso indique o Senador Virgflio Távora como o seu candidato nas articulações, e na famosã convc!D.ção do PDS se escolha o Senador João Calmon -o Presidente. Aceitará o Presidente
Figueiredo, como P_residente da República, como tendo
recebido uma delegação, por convenção ou não, como
quer o Senador Pedro Simon, o direito de escolher e de
articular o nome do candidato, permitirá ele que se escolha outro candidato que não o dele?~ essa a dúvida, Senador Gastão MUller, que a Nação começa a assistir e
se preocupar,

a

O Sr. Gastão MüUer- V. Ex• me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO- .~_porque ninguém
pode garantir, nesta altura, Senador Gastão Müller, que,
pela espontaneidade do Presidente Figueiredo, que nós
reconhecemos, Sua Excelência não vire a mesa nesse instante, ao indicar o Senador Virgflio Távora e escolherem
o Senador João Calmon para Presidente da República.
E é por isso,- Senador Gastão Müller, que o nobre Senador Luíz Viana diz que quando o homem passa a arti·
cular o nome de um cidadão para ser o Presidente da República, o País pode _realmente ingressar numa crise da
maior seriedade,
Ouço V. Ex• e, em seguida, o Senador Virgflio Távora.
O Sr. Gastão Mü.ller - A preocupação que V. Ex• expressa é por causa dos fatos que acontecem. Por exem·
pio, é público e notóriO, e nós não estainos rias intimidades do PDS, mas é público e notório, a imprcinsa toda
publicou, que o Presidente Figueiredo ficou furioso c-om
o grupo ParticipaçãO e determinou que não se desse, na
Comissão Executiva do Partido, nenhum lugar a esse
grupo que representa 30%, pelo menos, do pensamento

O SR. ITAMAR FRANCO- A provocação foido
Senador Pedro Simon. O Senador Pedro _Simon ê um
provocador usual, V. Ex• sabe disso.
O Sr. Virgfilo Távora- V. Ex• viu perfeitamente que
a convenção agiu de uma forma em que uma parte minoritária do partido afirmou sua vontade e o mundo não
veio abaixo.
O SR. ITAMAR FRANCO -Quase que veio, Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Quase que veio, rião.
O SR. ITAMAR FRANCO - Acho que tantas enchentes foram frutos desta convenção,
O .Sr. VlrgRio Távora- Talvez V. Ex• atribua ao partido esses poderes sobrenaturais, mas nós somos muito
mais tranqUilos a esse respeito. Nós atribuímos muitp
mais força justãmente àquela determinação em que os
Srs. nunca puseram muita fê, mas que deu a anistia, que
deu a efeiçã~? direta para governadores e que não temos a
menor dúvida dará a volta do País ao pleno regime democrático. Veja a declaração de fé.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• deu uma declaração de fé, mas não completa essa fê, V. Ex• só chega ao
padre mas não confessa. ~ preciso ajoelhar-se e confes~
sar. A fé que eu quero de V. Ex.-' é que V. Ex• fizesse ao
--contrário, gOstaria que V. Ex' dissesse ao representante
de Minas Gerais, Senador Virgílio Távora, gostaria que
V. Ex• dissesse a mim: a minha Je é tão grande, que nós
teremos eleições di retas em 1984. Eu queria que V. Ex•
dissesse isso.
O Sr. _VirgOio Távora nesse ponto.

a

Nada afirmamos a V. Ex.•

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• jã estã perdendo
erii 15 segundos V. Ext perdeu a fé.

~~
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O Sr.__VirgOio Távora- Veja como V. Ex• transforma

a fé nuiri.a 3firni.ativa algo que, não uma vez, mas varia-

vezes

das
dissemos que, no final de 1985, as eleições seria'm peta: via indireta.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgflio Távora, acho que a fê de V. Ex• não dura mais do que 15 segundos ...
O Sr. Virgí)Io Távora- Talvez não seja tão demorada
- qir.antó' a de V. Ex•, mas é bem mais intensa ...
O Sr. Pedro Simon- Dizer que em 1985 nós -v-amos
ter eleições indiretas não é um problema de- fé, é um
problema de ter força, apenas ... Força atrai!

O Sr. VirgOio Távora - Isso na interpretação de um
cavalheiro que, como diz V. Ex•, usa a sua inteligência
justamente para fazer desses sarcasmos.
O Sr. Mário Maia- V. Ex• me pennite um aparte?

ôSr. Itamar Franco- Com muito prazer-ôüÇü V. Ex;.
O Sr. Mário Maia- Agradeço a V. Ex• aceitar a minha inscrição no seu discurso. Quero dizer a V. Ex.' que
registrei a frase a que V. Ex• se referiu, pfoilunciada pelo
Senhor Presidente da República, por ocasiãQ da_transmissão do cargo, quando disse quç:, ..ia coordenar e apresentar o candidato das articulações que promoveria".
Essa articulação implica num diálogo, Sua Excelência
também disse que estava pronto ao diãlogo. Nós perguntamos ·se Sua Excelência pretende fazer o diálogo com
toda a Nação brasileira ou apenas com o Colégio' Eleitoral adredemente preparado, constituído de seiscentos e
poucos eleitores que vão representar sabe-se Já quantos
mil votos. Mais de cem mil votos, se dividirmos o número do_Colégio Eleitoral pelos seiscentos e poucos votantesA_Mais de cem mi_l votos para cada uml Será que os delegados desse colégio terão a _delegação, a autoridade suficiente" para representar mais de cem mil eleitores brasileiros'? Queremos saber se o candidato que Sua Excelência irá promover serã um candidato de articulações feitas
dentro do Colégio ou um candidato fruto de articulações
com a Nação brasileira. Acreditamos que deve haver
diálogo com a Nação e nã_o com esse colégio tão restrito.
Por mais que queiramos dar legitimidade - não queremos dizer que eleição indireta seja ilegftiina, pois, no
parlamentarismo, a eleição indireta é uma eleição legrti- -ma --não podemos esconder que o Colégio Eleitoral
que vem se formando desde 1964, para cada Presidente
da Reptíblíca nós temos um Colégio Eleitoral específico,
manipulado nos bastidores, sempre de um mesmo parti..
do, para propiciar o aparecimento de um candidato de
um lado Só, -como- aconteceu ultimamente na f<frimição
desse ColégiO Eleitoral que foi adredemente preparado
para dar o resultado que deu, um colégio que vai eleger o
Presidente da Reptíblica. A Nação, porém, no sell todo,
manifestou-se de uma maneira plebiscitária, posto que
os votos recolhidos dos partidos de oposição representam um somatório de quase oito milhões à frente do partido que dã sustentação ao Governo, pois esse partido
teve pouco mais de dezessete milhões de votos e a som~
dos votos dos partidos de oposição ultrapassou a vinte e
cinco milhões. f: uma verdade evidente, histórica. Encerrando este aparte, gostaríamos de dizer que não n-egamos
ao Presidente João Figueiredo a sua disposição de trabalhar no sentido de restabelecer a democracia no Brasil, a
sua preocupação de brasi_Ieiro. Nesse ensejo, queremos
também apresentar as nossas boas vindas e regiStrar aqui
que estamos satisfeitos com o seu retornó, reto·mando as
rêdeas da Presidência, com a ·sa(ldf!' ntstabeledaa, como
tOdos desejávamos e desejamO$: At:rii!HIU:amos que o Senhor -PfesidCnte da República, pelo ·qve já fez até agora,
está a um degrau do patamar onde chegam os grandes
. estadistas, para Se insCreverem nas páginas da História.
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Está a um degrau. Se Sua Excelência tiver a coragem de
subir esse degrau, entrará para a História, mas se Sua
Excelência titubear, se tremer, se vacilar, despencará dessas alturas e passará como uma pálida lembrança pela
Presidência da República. 8 só Sua- Excelência compreender que é chegada a hora do Estado nacional
conciliar-se com a Nação brasileira, através do restabelecimento de eleições pelo voto livre, direto e secreto, do
povo brasileiro. Muito obrigado a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO - Não tenho nada a
acrescentar, particularmente ao fmal feliz de V. Ex•,
quando todos desejamos eleições diretas para a Presidên-

cia da República. Muito obrigado pela intervenção,
nobre Senador.
O Sr. Marcondes Gadelha --Permite-me V. Ex• um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- CQm muito prazer.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Itamar
áiâlogo é uma palavra tão generosa que não
comporta a exegese estreita, a interpretação restrita que
lhe quer consignar o eminente Senador Mário Maia, sugerindo ou_ deixando subentender que o Presidente da
República prefere um diálogo com o Colégio Eleitoral.
Ficou claro, evidente, dito de uma maneira escorrcita
que o Presidente quer...
Franco~- o

O Sr. Mário Maia nobre Senador.

Eu colo_quei no condicional,

O Sr. Marcondes Gadelha - ..• o diálogo efetivamente
com a Nação e, digo mais-, principalmente com a Oposição. Aliãs, o Presidente apenas ampliou e acrescentou
mais força a uma proposta vinda, com dignidade, com
altivez, do próprio Presidente do Pilrtido do Movimento
Democrático Brasileiro, o Deputado Ulysses Guimarães. É preciso ver a importância desse rato: Há, nObrC
Senador, uma ligação clara e evidente entre os dois discursos, embora a sugestão de conciliação e de união nacional, embutida no discurso do Deputado Ulysses Guimarães, esteja numa linguagem áspera, contundente, dura, possivelmente para uso interno, o fato importante a
relevar, neste caso, é que de qualquer forma, pela primeira vez em dez anos, o maior partido de Oposição abriuse para o entendimento, para a negociação, para o diálogo. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro
atravessou um rubicão que a si mesmo havia imposto, e
cujas razões não conseguimos perceóei'-cõni nitidez. Diria que a indisposição ao diálogo eiã. Uma- espéCie de tabu, era uma espécie de fetiche dentro dos quadros do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. S. Ex• o
Presidente UJysses Guimarães abriu o eiltendirDCntO,abriu a negociação, e o Presidente Figueiredo ampliou
essa proposta. Espero que este Congresso Nacional, que
esta Casa, por suas lideranças, por suas mentes mais esclarecidas, entendam o alto significado dessas posturas
na hora difícil que atravessamos, e não fiquemos com pe~
quenas coisas, com interpretações diminutas. Vendo no
discurso do Presidente Figueiredo pronunciado hoje,
uma atitude decisiva de quem veio para assumir todas as
crises e não dispensa, por isso mesmo, o concurso da
Nação e não dispensa, por isso mesmo, o concurso fundamental e decisivo da Oposição. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encerrar apenas respondendo às perguntas do Senador
Marcondes Gadelha.
É estranho o que o Senador Marcondes Gadelha disse,
primeiro, com relação ao próprio Presidente da República ...Sua Excelência veiO dispOsto a assumir". Ora, será
que só agora o Sr. Presidente da Rf:i,ública vai asSUmir
as suas responsabilidades? Não. Acho que aí é uma colocação por demais infeliz do Senador Marcondes Gado-

lha. Nós, ão contrário de S. Ex•, não podemOs aceitar a
sua afinnação de que pela primeira vez o PMDB fala em
entendimento. E. possível que até pela primeira vez S. Ex•
use a expressãQ., .. entendimento" que é uma forma malandra do consenso para alguns. Mas o PMDB sempre ·
esteve aberto à Nação, Sr. Pi'esidente. O PMí>B, O seu
ex-MDB, sempre quis exatamente aquilo que se nega até
hoje: que o povo participe das grandes decisões nacionais, que o povo escolha diretamente o seu candidato à
Presidéncia da República e que se possa convocar livremente uma Assembléia Nacional Constituinte. Isso, por
certo, o Senador Marcondes Gadelha hoje não aceita,
quando S. Ex• fala q!Je pela primeira vez atravessamos o
rubicão. Não, Excelência, nós não aceitamos isso. Quem
se fecha, quem tem rompido e quem tem permitido a
ruptura entre o poder e a Nação não é o nosso Partido, é
o Partido de S. Ex•, hoje, PDS, ontem, ARENA; eles ê
quli pemiitiram essa -ruptura, não nós outros, Sr. Presidente. ~ por isso, QUe a fala do Senhor Presidente da República, com a alegria do seu retorno físico. não acresceu
nada, no meu entendimento, não trouxe nada, ao contrário, fecha, e quase que fecha de uma vez por todas, as
portas às eleições presidenciais diretas, para gue o povo
possa escolher livremente o sucessor do Senhor Presidente da Repdblica.
Nem uma coisa, Sr. Presidente, busco a fala do Presidente Aureliano Chaves, feita na manhã de hojC, quando
S. Ex• diz;,_ "TeimoSá[neriie precisamos desobstruir os ca~
nais de comunicação Com a sociedade".
A desobstrução desses canais com a sociedade, Sr.
Pr.esldente, não farão em diálogos fechados, não farão
através do pacto da elite, dos conchavas, dos entendi~
m.entos de quatro salas; este entendimento com a sociedade se fará nas praças públicas, nos comícios, com a
-Nação dizendo o que ela quer, o que ela precisa, o que
ela deseja nas grandes transformações económicas e sociais.
Sr. Presidente, comecei com um mineiro de Teófilo
-ouoni, comecei com ...
- O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
_campainha.)- V. Ex• pediu seis minutos e já está com
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-É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 757, DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea ..c", do Regimento Interno requeiro adiamento da discussão do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 1, de
1981 que "Homologa o Ato do Conselho Monetário Na~
cional que autorizou a Cmissão de papel-moeda, em
1979, no valor global de Cr$ 37.734.500.000,00 (trinta e
sete biJhões, setecentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma da legislação em vigor", a fim de ser feita na sessã.o de 14 de setembro de
1983.
Safa das Sessões. 26 de agosto de 1983. - Itamar
Franco.
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Aprovado o
requerimento a matéria sai da Ordem do Dia para a ela
retornar na data ap-razada.

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Item l:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~-

746, de 1983), do Projeto de Resolução n• 228. de
1981. que autoriza a Prc;feitura Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grpsso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de CrS 6.900.000,00
(seis milhões e novecentos tnil cruzeiros),
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O proJeto vai à prolnulgação.

b a seguinte a redação final aprovada
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 228, de
1981.

doze minutos?! ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu pediria pelo menos
os quinze segundos de fé do Senador Virgflio Tãvora e já
encerrarei.
Quero terminar, então, Sr. Presidente, mais uma vez,
com a expressão feliz de Octávio Mangabeira;. "Colher
. as rosas. sem matar a roseira". O que nós, Sr. Presidf:nte,
esperamos, o que nós queremos é que essas rOsãs·-nâo fiquem apenas para meia dúzia de brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

Palmas.)

Faço saber que o Senado.Federal aprovo~, nos termos
_do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu,lllf, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇf'O N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Deodápolls,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operaçio
de crédito do valor de Cr$ 6.900.000,00 (seis mllhões
e novecentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9
19, de 19Sl (n' 75/80, na Câmara dos Deputados),
que hÓfuolOga ·o Ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, em

1979, no valor global de CrS 37.734.500.000,00
(trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro mi~
lhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma da legislação em vigor, tendo
PARECER, sob n<1 750, de 1983, _da Comissão
- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
SObre a inesa, requerimento que V !li ser !ido pelo Sr.
i "'-Secretário.
· ·

Art. 1"' É a Prefeitura.Municipal de Deodâpolis, Estado de Mato Grosso do Su-l, nos termos do art. 29 da
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizã.da -a contratar operação de crédito no
valor de CrS 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil
cruzeiros),junto à: Caixa Econômic:a Federal, rriedif~:nte a
Utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de 9 (no~
ve) escolas ri.trais, naquele Município, obedecidas às condições admitidas pela Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art.29 Esta Resolução entra ern vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 3:
Discussão, em tUrno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nt
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747, de 1983), do Projeto de Resolução n'~ 88, de
19_83, que autoii.Zi a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiâs, a contratar operação ~
crédito no valor de Cr$ 8.685.149,40 (oitõ- ffiilhões,
seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e
nove cruzeiros e quarenta centavos).

~ a seguinte a redação_ final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução

93, 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

Em discussão a redação firi-al. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada:

, DE 1983

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, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros e setenta e nove centavos).

Encerrada a discusSão, a· redação final é considerada
defiilitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.

O Sen"ado Federal resolve:

O projeto vaí à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 88, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiso VI, da ConstituiÇão, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

n~

, DE 1983

Autoriza a P.refeitura Municipal de Arapoema,
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).

O

O Senado Federal_re_solve:
Art. l~ É a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, ·nos termos do arl. 2~ da--Resõlução n"' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de CrS:
8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta-e cinco
mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), correspondentes a 4.636,11 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 (uni mil oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete centavos)
vigente emjunho/82, junto à Caixa· EconQ_mica federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção
de galerias pluviais, meLas-fios e uma lavanderia pública,
na sede do Municíp-i-O", obedecidas as condiÇões -admitidas pelo Banco Central do _Brasil no respectivo processo_.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 6.837.402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e
sete mil, quatrocentos e dois cruzeiroS e Seterita e nove
centavos), correspondentes a 4.062.29 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN .de CrS 1.683,14 (um mil,
seiscentoS e oitenta e três crUzeiros e quatorze· Centavos)
vigente em abril/82. junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Socia,l- FAS, destinada à construçã-o
de uma creche na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na daia de
sua publicação.

Item 4:

DiscuSsão, emturn-o-untco;-da redação final (oferecida pela ComiSsão de Redação em seu Parecer n'~'
748, de 1983), do Projetei de Resolução n"' 93, d~
1983, que autorizã. a Prefeitura Municipal de João
Pinheiro, Estado_de_Minas Gerais-, ·a cõilTfatar o:J)e·
ração de crédito no valor de Cr$ 6.837.40~,79-(seis
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos
e dois cruzeiros e setenta e nove centavos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçaõ final -é con;iiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

S_~~

PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 5:

Discussão, em turno único, da redação fiilal (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
749, de 1983), do Projeto de Resolução n9 94, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo--Alegre, Estado de santa Catarina, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00
(sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros).
Em discussão a redação firial. (Pausa.)
--- Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
-Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do_ art. 3_59 do Regimento Interno.
O Pi'ofetO _\iai à promUlgação.
É_ a seguinte a redação final aprovada

Redaçio final do Projeto de Resolução
1983.

n~

94, de

Faço sabf:r que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Cons_tituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1983

Autoriza a Pi-efeitura Municipãf -de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, a Contratar operaçãO
de crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete
cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Campo Alegre,
Estado_d!! Santa Catarina, nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de t 976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
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de CrS 7.536.627,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e
seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros), correspon~
dentes a 3.142,16 ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa
e oito cruzeiro~ e cinqüenta e cinco centavos), vigente em
outubroj82,junto à Çaixa Económica Federal, ~ediante
a utilizaçã_o de rec_ursos do Fundo de Apoio ao Desen~
volvimento Social - FAS, destinada à aquisição de
equipamentos para coleta de lixo urbano, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
por cessão do nobre Senador João Lobo.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
.MENTE.
O Sr. Gastão Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidência deseja esclarecer aos Srs. Senadores que, para o bom
ordenamento dos trabalhos, os oradores devem seguir,
tanto quanto possível, o art. 24 do Regimento Interno.
Tem a palavra V. Ex•, como Líder.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB - MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ê P3.fa dizer, simplesmente, que a Liderança, eventualmente em minhas mãos, comunica ao Senador Vírgilio
Távora e à Cãsa que jã designou o SenadOr Itamar Franco para, na próxima semana, comentar, discutir, analisar
e crifiCSr; Se for o caso, o docUmento apresentado, hoJe,
pelo eminente Senador Virgílio Távora. De modo que já
fica comunicado à Casa esse acontecimento. O Senador
Itamar Franco responderá a essa nota oficial do SEPLAN, em nome do PMDB, na próxima semana.
Muito obrigado.

O Sr. Roberto Saturnino- Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PREsrOENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Sauirnino, COmo
Líder.
O SR. ROBERTO SATURN1NO (PDT- RJ. Como
Líder~ pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, comemorouse ontem, 25 de agosto 1 mais um aniVersário da República do Uruguai, uma data cara a todos os brasileiros e
que merece um registro nesta Casa. Não tendo podido
fazer ontem mesmo, em razão de motivos que me obrigaram a estar afastado deste plenário, não quero deixar de
fazê-lo, ainda que com um dia de atraso, enviando nossa
mensagem de congratulações ao povo uruguaio, mensagem de solidariedade nesta hora dificil em que vivem
nossos irmãos e, ao mesmo tempo, manifestar nosso
grande interesse e nossa profunda preocupação com o
processo de abertura política pelo qual passa a Nação
Uruguaia nos dias de hoje.
Ê sabido de todos que as autoridades militares que
ainda regem o país marcaram um calendário eleitoral e
COnvocaram os partidos políticos, para entendiffientoS- a
respeito da legislação partidária e eleitoral que presidiria
a realização dessas eleições. Entretanto, por uma posição
de intransigência dessas autoridades, ao querer impor
um regimenlo partidãtio e eleitoral inteiramente inacei-
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tável por qualquer daquelas agremiações defensoras, enfim, de um mínimo _de conteúdo democrático na vida
política do país, essa intransigência levou a um impasse e
levou a um rompimento dessas negociações, desses entendimentos. E naturalmente, como conseqUência: inevitável desse rompimento, dessa perda de perspectiva, os
protestos da sociedade civil se avolumaram. Desde o histórico _voto contrário no plebiscito propostO pelas autoridades militares do país, os protestos e os movimentos
da sociedade civil já vinham se articulando. A interrupção desse entendimentO. desse diálogo, constitui-se

num erro grave, nunl"erro que pode ter conseqUências
até trágicas para o futuro daquele país. Cometido esse
erro -como eu disse- decorrente dessa posiç~o de intransigência, era inevitáv~l onda de protestos da sociedade civil se avolumasse. Assim, o dia de ontem foi paiticu~
larmente um dia marcado por um protesto, e um protesto extremamente maduro, inteligente, pacifista, o protesto do silêncio,.o p~otesto do escuro, quando a população
das cidades uruguaias apagou suas luzes, permaneceu em
silêncio durante muito tenipo, como forma de manifestar
sua inconformidade completa com o estado de coisa que
reina naquele país v-izinho.
Isso, Sr. Presidente, para não falar na greve de fome
que vem sendo realizada pelos Padres Luíz Peres Aguirre
e Jorge Osório, e pelo pastor Ademar de Oliveira, na
sede do Serviço de Paz e Justiça, õ SERPAJ, em Montevideu, greve de fome íniciada no dia II e que vem crescendo com a manifestação de solidariedade de multidões
que se postam em frente ao Serviço de Paz e Justiça, para
rezar, não só pela sOrte dos quii-filzem essa greve de fome, esta forma -de protesto, como também pelo próprio
futuro do país e pelo proc<!sso de ãbertufa que iniciou
sua marcha e a teve interrompida por essa intransigência. Prisões muitas, Prisões em mãssa,-às centérias, eu di·
ria já hoje, aos milhareS, num gesto inútil de -resistência
contra toda uma aspiração maciça do povo uruguaio,
que não pode ser represada, sob pena de que algo de grave venha suceder naquele país ii'mão~ A censura à imprensa tornou-se mais rigoroSa, as notícias rião chegam à
população do país, mas gerou-se aquele sistema de comunicações informais, boca à boca, entre os cidadãos
que faz com que a população uruguaia tome conhecimento da gravidade que está acontecendo ao longo dos
últimos dias.
Assim, Sr. Presidente, cabe a nós brasileiros, reconhecendo o que há de comum com os destinos de nossos países, pelas ligações profundas que temos dé natureza cultural, de natureza geográfica, de natureza histórica, registrarmos com regozijo a data_ nái::ional da indepCndência do povo uruguaio, enviando nOSSOs ·votos de COngratulações, e tambêm ao mesmo tempo manifestar nossa
profunda preocupação pelos destinos daquele país. Já
não diria o nosso protesto, para -quC não Sejamos acusados de estarmos querendo interferir nos processos internos do país irmão.
Naturalmente, falo em nome do meu partido, o PDT,
mas sei que, com este objetivO,-poderia contar-c-om o
apoio do Parlamento, pelo menos dos colegas do Senado
brasileiro, para deixar aqui registrado a nossa profUnda
preocupação, o nosso interesse muito grande com os destinos da abertura política no Uruguai, principalmente
com os recentes acontecimentos que vêm ocorrendo naquele país,
O Sr. Gastiio Müller - Permite V. Ex• um aparte?
(Assentimento do orador.) -Nobre Senador Roberto
Saturnino, o meu Partido, o PMDB, está totalmente solidário com V. Ex• Aliás, ontem, através da palavra brilhante, como sempre, do Senador Fernando Henrique
Cardoso, o fato foi assinalado. Hoje, confii-mando o que
falou o Senador Fernando Henrique Cardoso, mais o
que V. Ex• também estã falando e ilustrando a situação
uruguaia, o PMDB está inteiramente solidário coni V.
Ex•, com o PDT, nessa mariifCsfação, cõinó tàln6êffi
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com o povo uruguaio que está sofrendo -como disse o
Papa, aqui, no Palácio do Planalto - os momentos de
escuridão, Estimamos- que o povo uruguaio venha à luz o
núiiS o·reve possível:
--

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Gastão Miiller, pelo seu aparte. Agradeço em nome pessoal, em nome do meu Partido, a manifestaçãO de V. Ex•
Creio que o pcivá u"iug-uiió, ao- tõmar ciência dessas
manifestações, da de V. Ex•, da _do Senador Fernando
Henrique Cardoso, dli minh8, hãverá de estar man-!festando também sua gratidão pelo gesto nosso de s_olidariedade e de preocupação pelas dificuldades vividas neste
momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, dando aqui os
mel,J_:;: cumprimentos, os meus votos de felicidade à nação
uruguaia, à grande nação vizinha. (Muito .bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
S. Ex• desiste da palavra.
-Ó SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
p~favra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

-o SR. NELSON CARNEIRO- (PTB- RJ. Pronuncia b seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senador-es:'Na sessão de segunda-feira, recordei desalinhavadamente os episódios que se sucederam à renúncia do Presidente Jânio Quadros. Muitos dos eminentes colegas,
que deles não participaram, honraram-me com inda-gações sobre pontos que a premência do tempo não me
permitiu abordar na tribuna. Complementando aqueles
dados, desejo incluir nos Anais o seguinte depoimento
que prestei ao Jornal do BrasU, em 12 de setembro de
!961:
Em longo depoimento sobre a crise políticomilit{lr ~ a partir do momento em que os três exMinistros militares declararam que não aceitariam
o Sr. João Goulart na Presidência da República- o
Deputado Nelson Carneiro, Relator da Comissão
Especial que elaborou a subemenda à emenda parlamentarista, afirma que "o Congresso Nacional, ao
adotar o novo regime, não o fez sob a presSão das
baionetas, mas sob a pressão do interesse nacional,
para evitar uma luta fratricída e inglória".
Após historiar todos os pormenores do episódio,
nuriJ.a exposição clara, em que os detalhes assumem
- importâricia fi.istórlca, o Deputado Nelson Carrielro
salienta que o Congresso agiu COllJ.. ..prêviõ conhecimento do Presidente João Goulart e antecipou-se a
_qualquer procedimento militar. Revela mais que o
parlamentarismo era manifestação maciça da Câmara dos Deputados desde julho,. "quando ninguém
~mag~naria a renúrlciã-~o Sr._ Jânio Quadros".

O DEPOIMENTO
~ o seguinte, na fntegra, o depoimento prestado

pelo Sr. Nelson Carneiro:
Em plena crise suscitada por Carlos Lacerda,
com sua ruidosa entrevista pela televisão, assinalava
-Elói Outra, na tribuna da Câinara dos Deputados,
Que essru; agitações ei'am frUtO do prCSldencialismo.
-Signatário; desde 1947, de todas as emendas parlamentaristas que tiveram curso no Congi'esso Nacional, interrompi o bravo representante carioca para
aplaudir-lhe a posição correta. Somente o sistema
parlamenta'r Podéria abrir à NaÇão os horizontes de
tranqUdilidade e progresso, que todos aspirávamos.
Esse era, aliás, o sentimento da casa. o presidencia---lismo de corpo inteiro, que o Sr. Jânio QuadrOs
-- -ex:e"rcia; justificava que 256 DepUt3.dos, entre 326,
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assinasem, em 6 de julho deste ano, a Emenda Constitucional n"' 16, do Sr. Raul Pilla.
T€J.l o clima ~ Câ~ara quando Dirceu Cardoso
agitou o plenário, na tarde de 25 de agosto, lendo,
na íntegra, a renúncia do Presidente Jânio Quadros.
Em meio à surpresa e ao tumulto, despertados pela
notícia, Mendes Gonçalves logo brandou- ''Vamos imediatamente adotar o rigime parlamentarista, para evitar _que a aventura tome conta deste:
País,'' A- avçliiufa -Õão tinha nome; era o caos.
~ntres:ue_.C! Poder a Ranieri Mazzilli, ninguém
imaginava o veto militai à posse de João Goulart. E
p€J.SSava de meia-noite, quando o aeroporto se encheu, para recepcionar o novo titular. Mas o chefe
trabalhista_ ainda estava em Cingapura ...
-Somente na noite de 26 começaram a surgir notícias da posição dos três chefes militares. Divulgouse, em notável discurso, na sessão noturna daquele
dia, na Câmara, o Deputado Almino Afonso: ~
"Acontece, entretanto, que os murmúrios, que ·a
atoarda, que os boatos vão gerando no seio do povo
a indagação se, em verdade, há setores que imaginem ou tramem concretamente contra a posse do
Sr. João Goulart." E quando se referia, à certa altura, a soluções jurídicas imagiilosas, deiitro das quais
se mantivesse a aparência de legalidade, mas que, ao
invês, ferissem a fundo a própria instituição democrática", -tinha o brilhante Uder do PTB o propósito, acredito, de previnir qualquer tentativa de impedimento do Sr. João Goulart, que até então se encontrava an Ásia, sem cantatas com o Brasil.
Contra-aparteando a Benjamim Farah, que declarava não haver lido "nenhum pronunciamneto
do honrado Marechal Denís contra a posse do Sr.
João Goulart", coube a Armando Carneiro denunciar, em meio ao discurso de Antônio Carlos Magalhães: "Querem (os chefes militares) outra lei." Essa
outra lei, vale assinalar, não era o parlamentarismo,
muifo menos com João Goulart. Era, e os fatos posteriores o comProvariam, a que consagresse a impossibilidade da posse...
Às cinco e meia da madrugada de domingo, 27,
realizou a Câmara uma sessão eXtraordinária. Sêrgio Magalhães explicou as razões da convocação, ao
ser interpelado por Teódulo de Albuquerque: "prisões de generais, o Marechal Lott e também de que,
naquele Estado (Guanabara), sob pretexto da decreteção do estado de sítio, de que o Congresso não
tem conhecimento, foram invadidas as associações
de classe. Também a edição do Jornal do Brasil, cerca de 60 mil exemplares, foi apreendida. Todas as
redações de jornais estão sob çensura e sujeitas à
ãpreensão as edições que divulgam matêria que o
Governo do Estado, a Polícia, ou as autoridades locais, no exercício de Uma função que evidentemente
não se coaduna com a Cõnstituição em vigor, entendem que não são de interesse no rnomento. Há tambêm outras notícias alarmistas divulgadas por fontes oficiasis, porque se encontram sob controle, sob
censura, todos os meios de divulgação.
Ao dar apoio a meu requerimento de suspensão
da sessão extraordinária, "atê que fatos novos deteminem à Mesa a reabertura dos trabalhos", coube
aiRda a Almirio Afonso esclarecer que "o fato determinante maiO_r_ {da convocação daquela sessão) foi,
inclusive, a notícia veiculada de que jâ se constituíra
um triunvirato militar e de que o Presidente da República, que ê o Presidente desta Casa, já não estaria na ·suprema magistratura do País".
A idêia parlamentarista ganhava corpo, sem os
militares, contra os militares. Faltava, porêm, alguém que a levasse adiante, não só para assegurar a
PoSSe-de- João Goulart, mas para evitar a guerra ci-
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vil que, então, parecia ínevitãveL Faltava apenas
quem tomasse a· iniciativa- de concretizá-la.
Foi o Deputado Edgar Pereira quem me emPur-rou para a luta. De seu apartamento saí para o do
Almirante Ernâni do Amaral Peixoto, cujo perfil de
chefe ganhou, nesses dias, a todos os olhos, novos e
magníficos contornOs. Transmiti ao presidente nacional do PSD minha intenção. Estava nomeada. de
hã muito, a ComiSsão- Especial, para dar parecer
sobre a emenda constitucional Raul Pilla.
Com·punham-na Chagas Freitas, Afonso Celso,
Djalma Marinho e Osvaldo Lima Filho. Eu substituiria- õ quinto meinbro, Martins Rodrigues, então
Ministio -da Justiça, e apresentaria imediatamente
uma subemenda. Era a solução política, que aos
polítiCos cabia dar.
Amaral Peixoto prcintificouwse a faZer as demarches, que lhe coubessem, enquanto eu me dirigia ao
apartamento de San Tiago O antas, que jâ lograra
ralar, em Paris, cárii João Goulart. O diflcil for arrastar San Tiago Dantas a um dos quartos, para que
lhe expusesse meu propósito. Consegui-o afinal, na
presença de Ivete Vargas.
Havia, porém, Uni obstáculo regimentaL Na Câmara, a COmissão Especial não podia subemendar
Emenda ConstfúiciOrlal. Comprometi-me a obter
do Presidente Sérgio Magalhães a inclusão na Ordem do Dia, em carâter de prioridade, do Projeto de
Resolução nç. 27wA;de 30 de julho de 1959, ·de João
Mendes, e com pareceres da Comissão DiretOrã e-da
Comissão de Constituição e Justiça, possibilitando
a subemenda - o que aliâs Ocorreu.
Pouco depois, a solução parlamentarista, sempre
com a posse de João GOulart, foi debatida, ali mesmo, no apartamento de San Tiago Dantas, por
Amaral Peixoto, Herbert Levy, Almino Afonso, Pereira Lopes e outros. Enquanto isso, no Palácio do
Planalto, o Presidente Ranieii Mazzilli me reafirmava suas convicções parlamentarista, mas não acreditava possível encontrasse ambiente entre os minis-tros militares, naquele momento, qualquer solução
que contivesse, em seu bojo, o nome de João Goulart.
Outros certamentCjá lhe-liaviain falado do parlamentarismo, como denominador comum. Mas não
prosseguiram. Amí:rri, ·pouco importava à -Opinião
dos chefes militares, que não conhecia, com os quais
não falei, nem pelo telerone, até hoje. A Nação paR
rara à espera e uma atitude do COngreSso Nacional.
E essa eSPera, a cada hora, se tornava mais angustiosa. Combinei com Raul Pilla uma entrevista em
sua residência, naquela noite. Levei comigo o presidencialista Munhoz da Rocha, um presidencialista
tolerante e compreensivo. A conversa foi longa, cordial, mas o grande líde_r parlamentarista lutou pela
pureza do sistema, o mais que pôde, enquanto Mu·
nhoz da Rocha e eu colocávamos o parlamentarismo à luz dos acontecimentos. E saímos confiados
no alto espírito público do insigne apóstolo.
No dia seguinte, 28, Leite Neto e Edgar Pereira
obtiveram de José Maria Alkmim minha indicação
para substituir a Martins Rodrigues na Coniissão
Especial. E logo o eficiente deputado sergipano promoveu a instalação ao entardecer, daquele órgão,
cabendo a presidência a Chagas Freitas e a mim as
responsabilidades de relator. Ficou assentado que,
vinte e quatro horas depois, a Comissão Especial se
reuniria, para conhecer a subemenda Que, mesmo
contra a letra regimental, eu apreo:;entaria à Emenda
Raul Pilla,
Tomei a inciCiitivã de convidar alg~ns dos mais
ilustres congressista para dicutir, ná manhã de 29, a
Subemenda, uma vez que me parecia ~insuficiente o
texto de Geraldo Guedes, resumido em cinco dispo-
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S:ifiVOS. A reunião teria- de ser na casa de Nestor
DUarte, que tem o hábito btuguês de não saíi Rntes
das doze. Aloísio de Caivalho, Afonso Arinos, Sãit
Tiago Dan tas, N estar e eu íamos em meio aO trabalho, quando chegaram, e dele também participaram,
Luís Viana e Guilhermino de Oliveira. Cerca de
meio-dia, João Goulart chamou, pelo telefone, San
Tiago Dantas. O prócer trabalhista pôs o Presidente
a par do que então realizávamos. Afonso Arinos falou em seguida com João Go'ulart!!~ Depois, a conversa foi cotliigo. Disse-me eritão ó Presidente que
estava dt?. a~ordo com q!Jalguer fónpula digna que
evitasse gtieri:a civil; de_Q_o!s da _ql,l& serta -impossfvel a quem quer que fosse govern'ar o Brasil. Confiava nó critério dos que estudavam a emenda, de que
eu era o relator. SUa palavra de compreensão estimulou o trabalho iniciado, tanto mais quando àquela horajã devia ter chegado a Paris Carlos Jereissatti, levando uma exposição miriuciosa de todos os
acontecimentOS, escrita por San TiagO Dantas, na
noite- de 27.
Do apartamento de Nestor Duarte,. saímOs,
Afonso Arinos e eu, para a sede do_PSD, nO 251' andar da Câmara. I;_ ali, com ~s notar; dos debates, re-digimos a primeira Subeiilendit, enquanto mastigávamos alguns sanduiches~ Afinal, a redação ficOu
pronta, e nela figuravam, erltré óti~ros, os- Se8;uintés
pontos:_- a) João Goulart exerceria 8. Presidência
da RepúbÜca até ]1 de janeiro de 1966; b) caber-lhe-ia üidicar. à aprovação parlamentar. o nome do Presidente do Conselho.
A falta de energia elêtrica "quase atr~soU tudo. O
elevador parado punha em perigO todo esforço. A
ação do Senado seria postetíor, depois do pronunciani"ento da Câmara. A dos Deputados não poderia
tardar um minuto. E desci .das, escadas. pondo a
alma pela boca. Era preciso reUnir a Comiss-ão Especial para aprovar e subscrever a Subemenda, e
isso de pronto se conseguiu.-Dep<iis,-a mecanografia
Começou a ródar parecer e substitutivo. Tudo pronto para a solução politica, até então repelida frontalmente pelos chefes militares, qrie a·28, através do
Presidente M azzelli, haviam comunicadQ ao Congresso Nacional ...a absoluta inconveniência, por
motivos de segurança nacional, do regresso ao País
do Vi_ce-Pfesidente João Belchior Mai'cjues GOulart". Co-Ql,O votar-se a· Subenú:nda, se o Projeto de
ResoluçãO nl' 27-A, de 1961,-ainda não fora aprovado, e se a isso se opunha, frontalmente, a letra do
Regimento?
Naquele instante, havia que 'escolher. Ou se mantinham as instituições democráticas~ oti se ras$ava a
lei interna. O~tive do líder José Maria Alkmim,
atento à gravidade do momento, requeresse a inclusão, na sessão noturna d~quele mesmo dia 29, da
aludida Subemenda, para imediata discussão e votação. Sérgio Magalhães, encerrada a sessão vespertina, reuniu a Mesa em seu gabinete, para tomar
uma decisão. E a centelha dos Andradas fulgiu em
José Bonifácio, que se dísj)ôS á- preSidir a sessão e
sobrepor a ordem constituciori.al aos, textos regimentais. Mas a Subemenda não chegou a ser apriciilda naquela sessão, inclusive pela pop:deração de
Meneses Côrtes. É que a Comissão Mista do Congresso, de que eram Presidente Jefferson de Aguiar e
relator Oliveira Brito, já deveria oferecer à aprovação das duas Casas, na manhã seguinte, a propos-ta de normas comuns, de tramitação rãpita, para a
emenda parlamentarista, admitindo, inclusive, a
apresentação de Subernenda. Todavia, no expediente da sessão noturna de 29, da Câmara dos Deputados, figuram o paracer e a primeira Subemenda,
essa última largamente divulgada em todo o País, na
manhã seguinte.
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Realmente, às lO horas de 30 de agosto, o Con-gr'eSSO Nacional ouvia o parecer Oliveira Brito, re·
pelirido u-desejado Impedimento, sugerindo avotação de emenda constitucional instituindo o rigime
patlamental'ista, ..dentro dos moldes que mais se
adaptem às condições do Brasil e atendam às circunstâncias da conjuntura atual da vida brasileira,
ressalvados os mandatos efetivos vigentes" e propondo aprovassem, Càmara e Senado, ''normas
uniformes para a tramitaçãO da referida Emenda".
Somente então se confirmavam -indiretamente,
através da notícia da exoneração do General MaChadO -LoPes;- que- o III Exército abrira uma cisão
nas Forças Armadas, e que Rui Ramos, num discurso cheio de emoção, anunciara no decorrer da sessãO vespertina da véspera.
E na noite de 30 de agosto, 24 horas depois da
primeira Subemenda, e depois de conhecido, desde
a manhã, o parecer Oliveira Brito, -os chefes militares admitiram a fórmula política do parlamentarismo. Em seu Manifesto à Nação, diziam à certa altu.ta~- --'-'Na Presidêcia da República, em regime que
atribui ainpla autoridade e poder pessoal a_o Chefe
do Governo, o Sr. João Goulart constituir-se-â, sem
dúvida ~lgumã, no mais evidente incentivo a todos
aqueles que desejam ver o Pais mergulhado no caos,
na anarquia, ila luta civil"_. Contrariu sensu ...
Assim, ·o COngresso Nacional, ao adotar o parlamentarismo, nã-O o fez' sob a pressão de baionetas,
mas sob a pressão do ínteresse naciOnal, para evitar
uma luta fratricida e inglória. Fê-lo com prévio co- _ nh~_cimen_to do ?_residente João Goulart e
antecipou-se a qualquer procedimento militar.
Mais. T6fnot1 -a iniciativa de implantá-lo no País,
com_ J_oão Go_ulart na Presidência da República,
quando os chefes militares não lhe podiam ouvir -o
n_ome, sequer. O parlamentarismo era, aliás, manifestação maciça, de rriais de dois terços da Câm:ara
dos Deputados, feita em 6 dej1.1lho de 1961, quando
ninguém imaginaria a renúnica de Jânio Quadros.
Aqui começa um depoimento, que continuará em
melhor oportunidade. E que o povo brasileiro se orgulhe de seus deputados e :senadores, que souberam,
em face crucial da vida democrática, salvar a paz e
preservar a ordem constitucional. Mas só lograram
alcançar tão felii resultado porque contaram, de inicio, com o alto espírito público de João Goulart e,
afinal, com a compreensão dos antigos ministros
mi_litares. E porque jamais lhe faltaram em todo o
longo e agitado episódio, o estímulo e a solidarieda~
de da opirião Pública."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiente. (Muito bem.)
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUllCr.
O SR. GASTÃO MtlLLER (PMDB- MT, Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 24 do corrente (4• feira) fiz um pronunciamento transcrevendo carta da APRA (Associação dos
Produtores Rurais do Médio Araguaia), endereçada ao
digno Sr. Ministro Danilo Venturini.
Naquele discurso alertava o Poder Público para as injustiças que sofriam os agricultores da região da Grande
Barra do Garças. Lembrei, tambéni, do problema davalorização real do produto, laboriosamente, produzido
pelos agricultores da região.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega-me
a notícia que os produtores de arroz da região da Grande
Barra do Garças, não querem entregar suas safras à Comissão de Financiamento da Produção (CEP). Não concordam os agricultores com o preço por saca, ou seja Cr$
2.880,00 e mais Cr$ 60,00_ de ajuda de frete.
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Não ê possível aos produtores aceitarem tal preço,
pois, o mesmo foi ftxado na base do INPC de janeiro e o
contrato de compra foi aSsínã:do_em maio.

Ora, s·r. Presidente, Srs. Senadores, estribado no que
acabo de expor os agricultores não querem, naturalmente, entregar o arroz à Comissão de Financiamento da
Produção, pois, terão um prejuizo de CrS 1.500,00 por
saca de arroz produzido.
Pede-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Poder
Público tenha maior flexibilidade e compreenda a angústia dos senhores agricultores. Estamos solidârios com
eles neste momento de angústia e revolta.
O interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
dizem que este Governo ê voltado para a Agricultura.
Calcula-se não o fosse.
Era o que ti~ha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- Coitcedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISI"A (PDS- SE. Pronuncia o seguinte-discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
O recente falecimento de Alceu Amoroso Lima, conforme acentuou o acadêmico José Sarney, em primoroso
artigo- publicado pelo Jornal do Brasil de 25 de agosto
passado, intitulado ..Alceu, Vida e Morte"-, deixou o
Brasil menor: .....menor seu mundo de idéias, menor sua
geografia, menor sua expressão humana dentro do nosso
tempo."
De fato, o desaparecimento de Alceu Amoroso Lima,
quando se aproximava dos noventa anos de idade, durante os quais, no espaço de quase 70 anos, desenvolveu
uma atuação sem paralelo nos anais da história cultural
do Brasil, como pensador, ensaísta, critico, escritor, jornalista, professor e conferencista, constituiu uma peida
irreparável.
O Brasil ficou, efetivamente, mais pobre, ao desapare:
cer esse incomensurável TriStão de Athayde- o mais famoso pseudônimo no cenáiio iiltelectual do continente,
que consagrou a perenidade e o valor de uma obra monumental de centenas de livros, artigos, discursos e conferências.
Se, como escritor, Tristão de Athayd~ atingiu as di'mensões exponencia-is ae uma das mais expressívas e talentosas personalidades do mundo moderno, o pai de
família e cidadão exemplar - a figura humana admirável de Alceu Amoroso Lima terá sido, talvez, ainda
maior, pela sua fabulosa capacidade de liderança espiritual da mocidade brasileira, como homerit de fé, e religioso atuante, que se orgulhava de suas profundas convicções católicas c que, no decorrer de toda a sua luminosa existência, soube conquistar a irrestrita admirâçãá
e o mais profundo respeito de toda a nação brasileira.
Também, nesta mesma linha de cOnsagradora avaliação da vida e da obra do inesquecível Tristão de
Athayde, o acadêmico Josué Montello traçou um notável perfil biográfico do insigne" escritor -rCc~m-faleCido
que o Jornal do Brasil divulgou em sua edição de 16 de
agosto passado.
Esses dois autorizados depoimentos, respectivamente,
dos acadêmicos Jos~ Sarney e Josu~ Montello se completam e traduzem os sentimentos do nosso povo, motivos
pelos quais solicito a sua incOrpOração ao texto deste
breve pronunciamento, associando-m-e, destarte, às justas homenagens que a Nação vem tributando a,o grande
brasileiro desaparecido.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palrnas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Jornal do Brasil- 16--s.-83
O BOM GIGANTE ALCEU

Josué Montello
A figura alta parecia feita de prop6sito para atravessar
o tempo. Compacta. Ágil. Dinâmica. Com algo de es-

portiva nos seus movimentos naturais, dir-se-ia adestrada para a raquete no campo de tênis.
Quand.., esse gigante se aproximava dos noventa anos,
tivemos noticia de que estava enfermo, recolhido a um
hospital, em Petrópolis.
____ Na Academia, uma tarde, já com as saudades vivas do
conipãnheiro, mandei que o bibliotecário colocasse os livros do mestre sobre a mesa, e fui repassando Cã.da um
deles. Pude ter então, mais uma vez, a dimensão exata de
quanto o tranqUilo companheiro trabalhara. Toda uma
opulenta biblioteca ali estava, construída por ele, livro a
livro.
No entanto, só guardo dele a imagem do homem des~sado, que nunca trouxe para fora de casa qualquer
indício de fadiga. Pedissem-lhe um artigo, uma conferência, um ensaio, um livro, um prefácio, e iria escrevê-lo de
imediato, numa letra misteriosa, quase só dele, porque
só Deus e ele saberiam o que ali estava , naqueles rabiscos nervosos_. E quando os rabisc_os se convertiam em letra de forma, que luz, que claridade de verão!
__Mas não era preciso que o bom gigante se curvasse
sobre a mesa de trabalho para que seu cérebro in~c;;mpa
rável des_se de si, na fais_cação daS obras-prif!1as. Bastava
que lhe dessem a palavra: logo o verbo lhe aflorava aos
lábios, com a expressão exata e fluente, sem uma hesitação, sem uma pausa. Mas Alceu não falava por falar.
Falava pensando, com a fulguração da originalidade
-pessoal em cada frase.
vez ein quandO, como para obrigar a si meSmo a
conter a divagação lógica e viva, recorria .a: um advêrbio,
que ajustava seu pensamento ainda mais ao tom objetivo:
- Realmente...

ne

Ninguém exerceu em nosso país uma tão affipla mflitância intelectual quanto Alceu Amoroso Lima. Ao todo, cerca de 70 anos de atuação continua. COmo professai. Como crítiCO. COinO jornalista. Corflo Confúencisti.
E o curioso é que, desde cedo, sem intenção prêvia, assumiu ele uma posição d~ üder. De tal modo que dele se
pode dizer que, no cUrso contínuo de mais de meio século, foi um dos condutores do Brasil mental. Muitos de
seus grãndes livros resultaram deSsa missão extraordinária. E--com o poder de ultràpassarem o teffipo e os
acontecimentos que de início os tinham inspirado.
O texto com que piefaciou o seu primeiro lívro, discorrendo sobre a crítica então vigente, pOderia ter a data
-de hoje, 198~. e rião de 1922, qüando -fõi publjcadO. Se
o colocássemos como remate de toda a sua obta, estaria
no lugar próprio, como também está no lugar adequado
como ponto de partida dessa mesma obra. Quer isso di. zer que o _mestre de Problema da Burguesia fechou uma
parâbola harmoniosa, a despeito de toda a vastá gama
de posições que assumiu, ao longo de seu destino exemplarmente combativo.
Atente-se para um pequeno trecho desse prefácio: "A
crítica é atividade intelectual e não afetiva, filosófica" e
não apenas psicológica, objetiva em seus fins e não purame-nte subjetiva. Nada se faz, porém, em atividade algumi:t, nadã de penetrante e realmente verdadeiro se conseguirá em críti~a literária, sem esse calor de emoção q,ue
conduz a vontade e desperta a inteligência. ~ a alma do
crítico que o deve iluminar."
Nenhum roteiro mais explícito e mais epigráfico. Nele
está contida a norma de conduta do escritor, norma que
ele seguiu em todos os seus caminhos. Do principio ao
fim da vidã. Sem jamais se desviar. Mesmo quando assumiu posições abertamente polêmicas.
E é esse um ponto que nos deve particularmente Interessar, no monlento em que a vida de Alceu alcança o
seu termo. Toda a existência do grande escritor é uma
polémica incessante. Nem poderia ser de Õutro modo. A
polêmica estâ na própria condição do líder. O líder assume Uma posição de combate. b u.m guia. Um chefe. Um
missionário.
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É costume dar à palavra polémica uma significação
menor, quando a associamos ao gosto do litígio literário.
Camilo Castelo Branco, por seu desembaraço agressivo,
por sua violência de linguagem, seria o polemista típico.
Nosso Carlos de Laet, com quem chegou a medir-se, não
lhe ficaria atrás, a despeito de seu espírito cristão. Dai ter
sido definido P?r_ Cons_tâncio Alves com<? cascavel dC-pâ·
tio de igreja.
Alceu é polemista de outro tipo. Polemista como São
Paulo. Polemista como Maritani. Nunca como León
Bloy. Ou mesmo Veuillot. Está a serviço de uma "idéia, de
um princfpio, de uma doutrina. Nunca de uma paixão ou
de um ressentimento.
No entanto, a despeito do tom combativo de toda a
obra de Alceu Amoroso Lima, quant3. ternura em seu
espírito, quanta bondade no seu coração-afetuoso. Dele
ouvi, numa de nossas conversas na Academia, esta frase
Hrica, que recolhi ao meu Diário: ..Nada mais belo do
que o silêncio na companhia da pessoa amada."
Quando perdeu ele a sua companheira de mais de 60
anos de vida harmoniosa, prontamente escrevi sobre ela,
nesta mesma página, o louvor merecido. Ãs primeiras
horas da manhã, atendo o telefone. E é Alceu quem me
fala numa explosão de pranto. Quero ir ao seu encontro,
mas ele me detém.
-Não, não é preciso. Já passou.
O sentimento do homem, ferido na sua corda mais viva, tinha ressoado_ dtuepente. Faltava-lhe agora o silêncio ao lado da pessoa amada. Horas depois, voltou a me
telefonar:
- Foi bom eu conversar com você. Agora, já me sinto
mais aliviado. O desabafo me fez bem.
- Convivendo com Alceu durante quase 30 anos, como
seu companheiro de Academia, senti-o ainda mais humano, ao escutar as pancadas de seu coração. Ele próprio, no seu primeiro livro, lembrara O reparo de JeanLouis Faure, segundo o qual têm alma os cirurgiões.
Mas é preciso lembrar que coexistia também em mestre Alceu_ o companheiro risonho, inclinado ao reparo
jovial, na pequena roda de amigos mais chegados.
Lembro-me de que, certa vez, a propósito de Augusto
Frederico Schmidt, lhe ouvi esta observação:
-O convívio com o Schmidt não é fâcil. Todo dia a
gente_ tem de provar que é ;!migo dele.
A experiência da vida faz de cada um de nós, a certa
altura do tempo, um perfeito moralista~ com senso exato
do mo_do de ser do meio em que vive. e; a sabedoria do
outono, que nos advêm do tirocínio do mundo. E esse tirocínio, Alceu o teve em plenitude, ainda moçÕ com o
poder de percepção singular de que Deus o dotou.
Não sei se já se atentou para o fato de que o exercício
continuo da crítica pode conduzir o crítico à alienação
de si mesmo, sob o fascínio da obra que acabou de ler. A
leitura é o seu primeiro oficio; depois, sim, há de dizer o
que-pensa; a há de dizê-lo dentro de uma ordem de idéias
-e sentimentoS que exprimam a sua maneira de ver o
mund_o. A leitura é, assim, para o verdadeiro crítico, o
diálogo perene com um interlocutor que se exprime por
intermédio de seus textos. A resposta é a obra do crítico,
na qual não é somente o autor criticado que encontra a
outra ponta do diálogo - somos nós que recolhemos a
lição da controv~rsia, nessas reações do texto concordante, discordante, ou acusativo.
A própria altitude mental de Alceu Amoroso Lima seteciono"u esses interloCutores Para o diálogo de sua grande obra. Mesmo quando o interlocutor não estava à altu~
-ra de sua grandeza, ele sabia erguer o tom do debate, de
modo que nunca a sua critica foi a página eiemera de que
se vinga o autor medíocre, levando-o consigo para o silêncio a que tem direito. Alguns dos interlocutores de Alceu forarn GOethe, Shakespeare, Machado de Assis, Camões, Mauriac, Proust, São Francisco de Assis, São
Paulo, os Evangelistas, os fJlósofos, os ensalstas, porque
ele dominou esplendidamente a massa compacta de clás-

sicos, românticos e modernos, de tal modo que, de improviso, a qualquer hora, nas intervenções da Academia,
podia discorrer sobre eles.
Â semelhança do que ele escreveu, em 1959, a propósito da obra de Paul Claudel, podemos afirmar que a obra
de Alceu Amoroso Lima nilo é um adeus ao mundo em
agonia, mas sim o anúitcio dos tempos novos. Tempos
pelos quais ele se batia, erguendo bem alto, com o facho
de luz no braço levantado, a sua fé, o seu otiniismo, a sua
confiança ilimitada no milagre de Deus em favor de to·
dos os homens.
Com a sua morte, cala-se o lider por ordem de Deus;
mas sua obra continuarã __ respondendo por ele guiando-nos, advertindo-nos, ensinando-nos, enquanto
nos debruçarmos sobre a claridade _de suas lições.
Jornal do Brasil
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25-8-83

ALCEU, VIDA E MORTE

JoséSamey
O Brasil ficou bem menor com a morte de Alceu Amoroso Lima. Menor seu mundo de idéias, menor seu pensamento, menor sua geografia, menor sua expressão humana dentro do nosso tempo.
Rilke dizia numa carta, qua.D.do soube da morte de
Rodin, que todos os grandes homens já morreram. Alceu, esse gigante extraordinário, do que existe e existiu
de melhor na inteligência brasileira, encheu de glórias,
momentos e prazeres esse espaço de angústias e Sonh_os
que é a literatura brasileira. Ele escreveu sobre tudo, ele
pensou sobre todas as coisas, até sobre o nada. Escreveu
sobre a vida e sobre a morte, sobre a entrevida e entremorte. Teve uma visão do eterno e do transitórío e, com
os olhos da fé, viu tudo muito claro. Viveu a dúvida do
corpo e da alma, e, nessa dúvída, encontrou a Deus e
chamou-o liberdade.
Suas idéias políticas estavam mais inseridas dentro da
teologia do -que da s-ociedade. Era uma postura de justiça! Tornou-se íntiri:to das coisaS eternas e por issõ viVeu
tantos anos para ver, em sua vida, sua própria eternidade.
Que belo ouvir sua voz, de amigo e amante de Cristo,
no seu agora silêncio,- dizer ..que amou". Que teve filhos
e netos, que mergulhou na condição humana e sentiu todos os dilúvios. Que teve amigos, que teve amor de esposa e acalanto de filhos, que sonhou, que construiu personagens, que atravessou auroras e crepúsculos.
Bendito Alceu, tão homem e tão sinto, pai de freiras,
êmulo de padres e bispos, contemporâneo da criação do
mundo na visão -criStã da separação das terras, apaixonado de flores, profissional do pensamento.
..Suas idéias políticas estavam mais inseridas
dentro da teologia do que da sociedade. Era uma
postura de justiça."
A Academia é guardiã dos valores eternos da inteligência e da cultura do País. Ali, uns são maiores, outros
são menores. Ali, Amoroso Lima pontificava como um
Deus, daqueles deuses pagãos que nos protegem das
mesmas chuvas c dos mesmos sóis. Dedicava-lhe uma
amizade reverencial. Ele era uma presença do passado,
uma afirmação do presente e ulna visão do futuro. Sua
obra monumental de centenas de livros, número incontável de artigos, discursos e conrerências, sua poderosa
afirmação moral, sua autoridade intelectual, sua vida
exemplar faziam-no-QUase como uma estátua. Não com
a frieza da pedra, mas com a eternidade da carne.
Lembrá-lo na sessão em que Graça Aranha deflagrava
guerra à Academia, Coelho Neto gritava "eu sou o 6ltimo heleno" e Alceu Amoroso Lima, jovem, carregando
em triunro o autõr de Canaã, no ardor da mocidade revolucionária.

Seus ossos desaparecerão. Mas as letras impressas,
perpetuadoras do seu pensamento, estarão vivas; provocando reflexões e meditações. Resistirão invernos e secas
e mostrarão sempre um caminho, o caminho de Deus e
de amor aos homens. Quem lê sua bibliografia fica parado. b difícil ir mais longe. ~difícil que a morte não provoque sempre inventários.
Cada um. julga-se herdeiro de um pedaço e fisga, aqui
e ali, palavras, frases, momentos, atitudes, para servir
um pouco ao que se quer afirmar. Tenho horror a esse
"arrolamento''.
Alceu Amoroso Lima não pertence a ningu6m, a- D.enhuma corrente, a nenhuma postura politica. Ele foi o
pensador, o humanista, o homem de letras integral. Ele
pertence a esse limitado número de ilumi,nados que se in~
corporam ao patrimônio de uma nação, de um povo e
que para a eternidade mostram a face de Deus, no corpo
dO bicho homem.
Por isso mesmo, gritemos que viva a sua vida e que
viva continue a sua morte.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discu~so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil inteiro viveu o drama das cheias no Sul do
País. E o povo brasileiro mostro_u sua solidariedade de
modo ímpar.
O Rio Grande do Sul, um dos Estados mais atingidos,
pela sua população é grato ao gesto de desprendimento,
da maior significação, proporcionado pelos diversos segmentos sociais de todos os rincões do País. Até. do sofrido Nordeste, que também deu sua importantíssima p.:ircela, mesmo vivendo o angustiante e terrível drama das
secas.
Mas tenham certeza de que não esqueceremos e mais
cedo que pudermos retribuiremos, com o mesmo calor,
com a mesma intensidade, com a mesma solidariedade.
Hoje, quando as águas começam a baixar a brava e so~
frida gente do meu Rio Grande do Sul inicia o balanço
das suas perdas.
E é sobre uma das mais impOrta-ntes l-egiões produtoras de soja e milho, que vou falar, pedindo toda a
atenção governamental para as conclusões a que chegaram os Vereadores, os engenheiros agrônomos da EMATER, os técnicos da Cooperativa TritiOOla Palmeirense
Ltda, a Diretoria dos Sindicatos dos Trabalhadores Ru·
rais, a Secretaria de Agricultura do Estado e as Empresas
de planejamento agropecuârio de Palmeira das Missões,
Município-que tinha a expectativa de uma supersafra de
soja e de milho, que frustrou com as chuvas e enchentes.
Do levantamento realizado, a lavoura de soja apresentou um prejuízo de 963.930 sacas, equivalentes a Cr$
4.675.060.500,00.
Vale ressaltar, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que 73% dos prejuízos se deu em minifundios, levan~
do _à inadimplência, por falta de recursos, seus pequenos
proprietários.
A situação do milho não é melhor. 369.600 sacos, foram perdidos, significando um prejuízo, hoje, de Cr$
1.293.600.000,00.
Na lavoura de feijão, que ocupa área bem menor que
as de soja e milho, verificaram.:Se maiores danos.
Perderam-se 15.881 sacos, o equiValente a Cr$
142.929.000,00.
O prejuízo total dos produtores no muniCípio, atingiu,
pois, CrS 6.lll.589.500,00.
Sendo a agricultura a base econômica do Município,
fácil é avaliar sua angustiante situação.
A Câmara Municipal de Palmeira.das Missões, através dos seus Udimos representantes, de posse dos levantamentos e estudos já mencionados, propôs algumas soluções, que passo a ler:
I - Prorrogação dos débitos sem capitalização dos
juros (juroS contratuais);

2 - Abertura de crédito especial para manutenção
dos produtores mais prejudicados;
~--:- -~ntecipação do financiamento do custeio de mi~
lho para julho de 1983;
4- Uso dos 5 por cento da taxa de exportação para
auxílio dos produtores; ·
5 - Controle dos preços de sementes de soja, milho e
feijão para o pró"imo plantio;
6 - Exigência do plantio de culturas alternativas e
criaçãO de animais destinados à alimentação;
7 - Linhas de crédito para correção de fertilidade e
conservação do solo (inveStimento com prazo maior).
Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço meu o apelo da
comunidade de Palmeiras das Missões, que tenho certeza:
é hoje de todo o agricultor do meu Estado, no sentido de
que a Secretaria de Planejamento, o Banco do Brasil, o
Ministério da Agricultura, sem prejuízo dos demais órgãos da administração direta e indireta, atendam aos anseios, juStOs, daqueles que, ao lado dos irmãos do Paraná
e Santa Catarina, alimentam este País. (Muit_o bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não há
ri:tais ofadores inscritos. Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão
ordinár~a da próxima segunda-feira, a seguinte.

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento n0?753, de
1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 361 do Regimento Interno, o desarquiva~
mento do Projeto de Lei do Senado nO? 139, de 1980, de
sua autoria, que dá nova redação ao art. 836 do Decretolei n"' 5.452, de (9 de maio de 1943- Consolidação ·das
Leis do Trabalho.
2
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 77, de 1981
- Complementar, de autoria do Senador Franco Mootoro, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho
Administrativo constituído pelos prefeitos e por representantes das Câmaras Municipais, modificando a Lei
Complementar n9' 14, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER. sob n9 740, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
. 3
Discussão, em turno único, do Projeto de_Resolução
n9 100, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 523, de 1982), que
autoriza a prefeitura Municipal de Cavalcante (GO) a
elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e
noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~
dada, tendo
PARECERES, sob nQs 524, e 525, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidad~ e
- de Muni_cípios, favorável.
4

Discussão, em primeiro turifo (apreciação prelimiilar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi·
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 39, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simori, que autoriza
o Poder Executivo a conceder um abono de emergência
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de 70% (setenta por cento) paii os servidores públicos fe~
Nos últimos dias-, a Nação tem tomado conhecimento,
derais, e dá outras providências, tendo
estarrecida, de algunS detalhes do draffia do- N ardeste.
PARECER sob n~' 739, de 1983, da Comissão
--Os jOrnais, em suas prínl~íras p'áginas, aniindiim que
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucioilalida- - - - -iiàidestinos flagelados estão coin.endO ratOs e lagartos
de.
para não morrerem, de fome. Esses quadros que são mostrados também na televisão estão Criando um clinia de
5
revolta neste País, em relação à inSensibilidade, que é
permanente, dos nossos governantes em relação ao draDiscussão, em primC:Irõ--tUi-iiO (apriciação preliminar
ma do Nordeste, onde, conforme eu mesmo enfatizei ouda constitucionalidade e jurídicidade, nos termos do art.
tro diã, estã ocorrendo um monstruoso genocídio e não
296 dO Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
apenas
o abandono de alguns milhões de brasileiros.
n"' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
Todos nós nos emocionamos com esse drama noidesque estabelece critério e limite para os reajustes dOs
tino. Mas devo lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo que nas duas últimas semanas a Coinissão de Educação e
PARECER, sob n"' 738, de 1983, da Comissão
Cultura do Senado, dentro desse ciclo de debates sobre
- de Constituição e Justiça, pela inconstiiucionalida-programas alternativos para a educação e a. cultura em
de e injuridicidade ..
-------nossO País, ouy-iu dois Secretãrios de Educação de Estados nordestinos, do Rio Grande do Norte e de Alagoas.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vagas)- Está encerraEss_e~ dois educadores, na presença dos nobres Senadoda a sessão.
Cardoso, Gastão Mí.iiler e Eunice Michiles,
res_Octávio
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos)
aqui p~esente e.l_?~talh~dor~ d? ~usa_c;la edl;lcaç~o, reveDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
laram que uma professora primária municipal estã gaJOÃO CALMON NA SESSÃO DE 24'8-83 E
nhando ainda hoje .entre 420 e 500 cruzeiros, no Estado
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORÁ DOR,
dQ Rio Grande do Norte e, em Alagoas, entre- 500 e
SEJIIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
-1.000 cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós nos emocioO SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o si-namos com a tragédia dos nossos irmãos nordestinos,
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS. Sena~ores:
Que ganham 13.500,00 Das frentes de trabalho pela calaEstou participando de um simpósio, realizado pela
midade das secas. Nós tambêm devemos ficar profundaComissão de Educação c Cultura da Câmara dos Depu~
mente impressionados com a situação das humildes protados, focalizando _o tema "Educação - 12 anos defessorinhas municipais do_ Nordeste. Sempre evoco o tespois", aberto ontem pelo Coronel Sérgio Pasquale,
temunho do professor Roberto Santos, que foi reitor da
Secretãrio~Geral do Ministêrio da Educação e Cultura.
Universidade Federal da Bahia e Governador daquele
Logo após, proferiu magnífica conferência o notãvel ho~
Estado. Quando eu comentava com S. Ex• os salários
mem público Jarbas Passarinho, que foi um admirável
miserãveis
das professoras municipais do Cearã- a terMinistro da Educação. Hoje, às 9 horas, compareceu a
ra que teve o privilégio de ver nascer o nobre Senador
esse simpósio a Ministra Esther de Figueiredo Ferraz
Almir Pinto - , do Piauí e do Maranhão, o Profess_or
que inicioU o -seu pronundamento, lembrando a coinci-Roberto Santos fez-me esta estarrecedora revelação: na
dência de estar transcorrendo hoje o primeiro anivei'- Bahia, a terra gloriosa de Rui Barbosa, ~ntenas e centesãrio de sua atuação à frente do MEC.
Dãs de mocinhas confol-mam-se em dar aulas nas escolas
Essa data poderia inspirar-me-uriia série de elogios enprimárias sem nada receberem. Lecionam gratuitamente,
tusiásticos à extraordinária educadora paulista, que foi
alimentando a do-ce esperança de um dia virem a ser inreitora da Universidade Mackenzie, Secretãria da Educluídas na folha de pagamento.
cação de São Paulo e membro do Conselho Federal de
Neste momento, eu não hesito em, ao mesmo tempo
Educação.
---~em que desejo que a Ministra Esther de Figueiredo FerPrefiro, entretanto, aproveitar esta oportunidade para
raz possa prosseguir, de maneira brilhante, a st.iã. atuação
lançar um SOS, um dramático grito de socorro em favor
no MEC, lançar um apelo dramático à área económico-do Ministério da Educação e Cultura.
financeira do Governo, para que socorra o MEC.
Ainda ontem pela manhã, no simpósio realizado na
De acordo com todas as informações que chegaram ao
Câmara dos Deputados, o nosso ex-colega Sc;_nador Jarmeu conhecimento, as univeisidades federais estão
bas
Passarinho, lembrava que, quando compareceu a um
ameaçadas de paralisação neste segundo semestre. Não
congresso mundial de Ministros da Educação, assistiu à
hã verbas disponíveis no OrÇariu:nto do MEC, orçameriseguinte cena: logo após a abertura dos trabalhos, o mito corroído pela inflação que iria atingir, este anõ, 100%,
nistro da Educação de um país da África Negra pediu a
e que, na realidade, vai ultrapassar a marca dos 150% ou
palavra e declarou: ..caros colegas, todos nós devemos
160%.
fã:zer uma autocrftica e reconhecermos que cometemos
O antecessor da Ministra Esther de Figueiredo Ferraz,
um grave erro porque não convidamos para participar
o eminente General Rubem Ludwig, alcançou êxitos em
deste congresso mundial de ministros da educação os miSua gestão, conseguindo do MinistériO do Planejamen~o.
nistros da Fazenda, ou das Finanças e do Plariejamento
a:táças à utilização de arSUrriC:ntos irresistíveis, queloS-:"
dos nossos respectivos países".
té.JD alocados recursos para o MEC poder evitar a contiNão-se pode exigir nem rio Brasil, nem em outros paíIiuação da greve do magistério das universidades fedeses, que o Ministro da Educação realize uma obra r~l
rais.
mente notável, porque na hora de alocação de recursos,
O General Rubem Ludwig comprou a briga da eduo facalhão do Ministério do Planejamento ou Ministério
cação e saiu do MEC CQDsagrado pela admiração e ores~
da Fai:cnda ciü impiedosamellte SQb_re o Ministério da
t:~eito de todos os educadores.
Educa~~o_ e_ Cultura.
Eu temo, Sr. Presidente, Srs. Sen'adores, que a insensio-sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um aparbilidade características da ãre3 -do POdei Executivo não
te?
compreenda a imperiosa ne-CC:ssidãde de sOc-ofrcr o MEC
nesta hora extremamente difícil. Espero que se amanhã
O SR. JOÃO CALMON - Ouço o nobre Senador
eclodir uma crise"mais grave ninguém tente reSponsabili~
Gabriel Hermes, com prazer.
zar a notãvel educadora que é a Professora Esthcr de Figueiredo Ferraz, a pdmeiri :riiulher, em nosso País, a
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, é oportunísocupar um Ministério.
- c-Sítrici-ijt.iCV. Ex' ocupe um pedaço do tempo desta nossa
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hora para falar da educação e lembrar esta tragédia que
há tantos anos,_para nã_Q dizer quase sêculos, cai sobre o
Brasil. Ainda somos um País imenso, imensamente gran~
de de analfabetos. Quando percorremos o_ interior do
Brasil, no Nordeste, na Am_azônia,_ nas ãreas imensas de
Mato Grosso e de Goiás; sentimos muito atraso, e, sem
dúvida, pela falta nossa,· de não sabermos dar educação
ao nosso povo:_ Essa m~n~r de to~as, que é ensinar as letraS, que é ensinar a ler e a fazer contas. Ainda são milhões os que, no nosso País, não sabem ler. V. Ex' é um
apaixonado por esses assuntos, tem dedicado ~uito do
seu tempo, no Senado, para pensar em educação, logo,
ninguém melhor do q!J.e_ V. Ex• para dar este testemunho
das dificuldades por que" hoje está passando o Ministério
da Educação e Cultura e sua ilustre Ministra, uma res- peitável educadora. f: um documento precioso ·e V. Ex•
líga isso a outro drama no_s_jornais que nos envergonha.
QuandÕ apanhamos cada dia os jornais, quãndo vemos a
televisão e assístimos àquilo como se fosse alguma coisa
que não era possível acontecer, mas que estã acontccen~
do no n_osso País, com o conhecimento de todos .os Par13.mii:-iitares, Senadores e Depuiados, CO!fl_ o conheci_~en
to, sem dóvlda -alguma, dos Srs. Ministros, porque eles
-vêem televisão, com o conhecimento da Casa Maior. o
Poder Executivo, com o conhecimento daqueles que ocupam o Palácio do Planalto, ficamos tristes mesmo. Te-mos a impressão de que alguma coisa é necessária fazer
neste País, uma revolução dos homens de bem que possam advertir os nossos administradores. Quando vemos
o. que se coloca fora, a cada dia, em despesas inúteis e
como essas são multiplicadas por outras inutilidades,
sentimos uma grande tristeza, sentimos a necessidade de
repetir, nesta Casa, que nós tem,os que ter vergonha de
vivermos em um país rico - o :Brasil é um pais rico com um povo pobre. O País é rico em minerais, rico em
possibilidades em todos os sentidos, mas assistimos quase com insensibilidade o que estã acontecendo com a
educação, o que estã acontecendo com nosso povo torredor. "Congratulo-me com V. Ex• Que Deus conserve V.
Ex• por muitos anos, para continuar nessa luta pela educação, falando, gritando num deserto, às vezes, de ho~
mens conscientes ou inconscientes. É preciso gritar, Sr.
Senador, gritar, porque a inconsciência pode gerar algum mal muito g_rande... E não foi à-toa qUe um dia se
deu a Revolução Francesa, Sr. Senador. Isso eu lembro
agora.
O_ SR_._ JOÃO- CALMON Senador Gabriel Hermes.

Muito obrigado, nobre

Antes de conceder o aparte ao nobre Senador Almir
Pinto, devo destacar que o cinismo e a insensibilidade
dos tecnocratas atingem limites realmente inacreditáveis.
Depois que o Jornal do Brasil destacou na sua primeira
pãgina "Os flagelados do Nordeste estão comendo ra·
tos", um deles - infelizmente é meu amigo - fez o seguinte comentãrio: ..Não vejo nada de traumatizante
neste episódio, porque o rato é uma das iguarias mais de~
liciosas da cozinha chinesa!" É assim que eles reagem
diante da noticia -de que as vítimas do flagelo da seca, os
conterrâneos do nobre Senador Almir Pinto, estão sendo
forçados a comer ratos. E hã também tecnocratas que
não hesitam em dizer que o rato não é uma alimentação
desprezfvel, porque tem um alto teor de proteínas.
- Com a palavra o nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto- V. Ex• lamentou estar o plenãrio
vazio. Eu tenho a impressão de que não é por causa do
discurso de V. Ex• Pelo contrário, o discurso de V. Ex•
sempre atrai Senadores ao plenário. Acontece que nesta
hora - V. Ex• deve estar sabendo -_ o Presidente do
Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro está pronunciando o seu grande discurso, e, por certo, toda a
Bancada Peemedebista foi ouvir a oração do seu Presidente.
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O SR. JOÃO CALMON -'cumprindo o dever de
ouvir o discurso do Presidente do PMDB.

O Sr. Almir Pinto - Quem sabe se não poderiam os,
até se quiséssemos, fazer inuita Coisa de boa nesta ocasião, jã que só estâ presente a Bancada do Governo. Não
quero dizer que a Bancada da Oposição não permita que
se faça o que é de bom, com ela poderemos fazer melhor!
V. Ex' falou da situação da professora municipal. Digo a
V. Ex' que não a conhecia e, jamais peilsarla que houvesse professora municípal ganhando- ainda CrS 400,00 ou
·crs 500,00. No Cearã, isso vinha de algum tempo,
parece-me que melhorou um pouco. Em MaranguapemunicípiO Cearense, a situ-aÇão é bem melhor,jã estão ganhando de 8 a 15 mil cruzeiros, mais ou menos isso. Nos
pequenos municipios, oS de baixa renda, em que o prefeito quer melhorar a situição educacional e lança mão de
todos os meios, e essas professoras, como V. Ex• falou,
ficam guardando lugar sem ganhar nada, para postular a
sua nomeação. Existeni muitas professoras diplomadas,
nãó- apenas muiiicipais, p-rofessoras normalistas, que estão ensinando, aguardando a possibilidade de ter o seu
contrato de professora do _estado, ou mesmo do município. V. Ex• também falou na questão da seca do Nordeste. Eu até me abstenho um pouco de falar porque já te-_
nho repetido muito aqui o que vem ocorrendo, principalmente no Cearâ. V. Ex• falou naquela questão da televisão mostrando as crianças comendo ratos. Jã foi citado
aqui que um Secretário de Saúde do Municipio de Fortaleza, tempos atrás, de fato afirmou -qúC o- rato--era rimã
alimentação riCil em proteína. Acredito que se continuar
essa estiagem terrível no Nordeste, a fauna dos roedores
será eliminada, o preâ, o mocó e o rato do mato, que são
dessa família dos roedores. Na verdade, constituem uma
alimentação de alto grau de proteínas, mas isso tudo dá
uma imagem terrível, tétrica, do quadro nordestino. Daqui a 10 ou 15 anos, se Deus ilOs permitir que vivamos
até lá, vamos olhar para o Nordeste e ver, talvez, uma
das maiores raças de nanico_s do Brasil, justamente pela
deficiência alimentar. Essa será outra desigualdade, para
o N ardeste em seu futuro com um povo desnutrido, for~
ma do por nanicos. Nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual faço parte, que apura o aumento populacional do País, tenho ouvido afirmações que nos levam
acreditar no nanismo do N ardeste. O próprio Ministro
do Estado Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Waldir Vasconcelos, numa entrevista que concedeu à imprensa, disse o mesmo - "que o ntí.mero de jovens rejei,;
tados para o serviço militar, tanto- na Aeronáutica, riamo
na Marinha ou Exército, é muito grande. atinge os 50%
devido a altura, pois não chegam a altura de l,6lm que é
o exigido para servir as Forças Armadas. Acho muito
oportuno o discurso de V, Ex•, porque aborda um assunto sempre atual, e faz menção ao trabalho da Sr• Ministra Esther Ferraz, uma senhora que tem feito iudo à
frente do MEC. O semi-ârido brasileiro que sé diz ser
uma ârea prioritária, por enquanto é pioritãria!. .. Ai estão -os dados que não são segredo. Toda a pOpulação
brasileira vê a situação do Nordeste. Pode ser que de
agora por diante ela passe a ser prioritária e não pioritária como é tida. Agradecemos, de agora em diante. ao
Presidente João Figueiredo e a seu Governo que olhou e
fez questão de considc:rã.-la prioritária. Há 3 séculos o
problema da seca já existia, e-continua através dos séculos.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Almir Pinto. V. Ex• comentou o sombrio
diagnóstico sobre o Nordeste -que está aineilçaclo de vet
uma geração de nanicos, já que- a fome e ã" süb'alimc:n.._
tação não permitem um creséirnentó norinaf. O feriô,theno ainda é mais grã:Ve; -e já foi focalizado por mim no.
Plenário do Senado Federal. Um cientista purO, Nelson
Chaves, que não era esquerdista nem comUniSta, Nelson
Chaves autêntica glória da Medicina deste Pais, -afii-ma
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num de seus livros, depois de meticuloso estudo da evolução d:.J. população nordestina nos últimos anos, que está ocorrendo um fenômeno não apenas de nanismo
como também da condenação do nordestino subalimen,..
tad-o ou faminto, ou do filho da mãe nordestina ou faminta, a se transformar em um idiota, porque a miséria
absoluta começa a exercer um papel devastador. Quando
a fome e a subalimentação cOritinuam depois do nascimento, até 4 ou 5 anos de idade, o cérebro se submete a
um processo de degenerescência irrf:medi~vel. ~ntão, há
um perigo: transformaf:se essa região sofiCdora dO-Nordeste em uma área em que eventualmente haja uma multidão de nanicos e de idiotas, segundo a sombria previsão do cientista Nelson Chaves.
O Sr. Almir Pinto - Dentro deste argumento de V.
Ex• a televisão hoje preocupou-se com o problema da
anemia. A anemia, na população brasileira, salvo engano, focalizando especialmente o mal no N ardeste, na
verdade ocorre por falta de ferro no organismo. Talvez o
alimento mais rico em ferro para o pObre é o feijão. Voltemos ao problema da educação. A pouca freqUência escolar, a ausência qUase completa das- crianças d_o N ord~e nas escolas primárias. Por que não podem comparecer? Desnutridas, sem roupa, não têm condições para
estudar•. As salas de aula estão praticamente vazias. N estes cinco anos de terrível estiagem, as crianças nãõ podem ir à escola! Âs vezes a pobre mãe diz: ''ora, não
mando o meu filho para a escola porque esse menino é
--m-uito rUde. A profeSsora di~ uma Coisa, duaS ou três vezes, e ele não guarda". Mal sabe ela que é justamente a
falta de oxigénio, de sangue no cérebro que acarretam
esse esquecimento ... :b o sangue que conduz o oxigênio
para o cêrebro. Então a criança, -anêmica, sem ·san,ljue,
não pode ter uma boa memória, uma boa conscienti·
zação, uma boa fixação do que lhe foi dito e do que ela
estudOu. Esta, a giande reillidade.

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado por mais
esta intervenção, nobre Senador Almir Pinto, que parte
de um eminente homem público_ e de um no_tável médico,
que fala com extraordinâria autoridade.
Encerro, esse pronunciamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repetindo meu pedido de socorro para o Ministério da Educação e para o Nordeste sofredor. (Muito
bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 25-8-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)....,.... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O calendârio re~a-nPs. neste dia uma data que toca
profundamente a sensibilidade civica do nosso povo: o
25 de agosto é data nacional do Exército brasil~iro, e
dela nos servimos para exaltar figuras marcantes que no
· passado encheram de glórias as Armas nacionais.
Daqui desta tribuna, são sempre rememorados, nos
dias da Infantaria, Artilharia e Engenharia, oS il.omes
dos seus patronos: Sampaio, Mall~t e Osório- Pela maneira como se desincumbiram à frente de suas tropas,
quando maior dose de coragem e amor à Pátria era exigida para o triunfO final, sacrificando a própria vida.
Festej_amos com orgulho indisfarçável os efeitos herói_cos daqueles compatriotas que não pereceram nem perecerão na memória do povo brasileiro.
Todos eles bravos no C(.!mprimento do dever.
E a confirmar essa assertiva basta que lancemos um
olhar retrospectivo ao passado, para que revivamos a
grandeza histórica do soldado brasileiro, que jamais tergiversou diante dos obstáculos que o levaria às mais brilhantes vitórias.
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O 25 de agosto é uma revivescência de fatos que concorreram para amalgamar outros que lhes antecederam,
e como o maior deles, o da nossa independência política,
que teve no Exército brasileiro e naquele que viria a ser o
seu patrono, a concretização das aspirações nacionais.
Nesta efeméride tão grata para todos nós, exaltamos a
figura do imortal Luiz Alves de Lima e Silva- Duque
de_ Caxias -_o pacificador e Patrono do nosso Exército.
E bem disse Õeditoiialista do Correio Brazlliense que na
pessoa de Luiz Alves de Lima e Silva, a Nação comemora n~te 25 de_ agostC? a data consagrada à Força Terrestre do -Brasil.
-Desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fazer minhas
as palavras do culto editorialista, pedindo permissão ao
douto Plenârio para ler o magnifico édito da lavra do
jornalista do matutino brasiliense:
O EX~RC!TO DE CAXIAS
Na pessoa de Luiz Alves de Lima e Silva - o
Duque de Caxias - a Nação comemora no próximo dia 25 a data nacional do Exército brasileiro.
Renovam-se nesse dia as exaltações cívicas do
espírito nacional e as mais altas inspirações de amor
às formas solidárias _de coexistência na paz, com o
sentido de subordinação aos superiores interesseS da
Nação, singularizam a passagem desse acontecimento. O ExércitO brasileiro, cuja formação moral e
processo de a:tuaÇão seguem o norte aberto por
Lima e Silva, é o mais alto ponto de referência dos
valores nacionais.
Não apenas porque, das instituiçõeS nacionais
permanentes, cabe ao Exército velar pela independência do Pafs e assegurar regras civilizadas de comportamento da sociedade, é que o povo brasileiro
lhe rende o culto de sua reverência. Mais que isso, o
Exército é um corte transversal da sociedade brasileira, na medida em que nc:le atuam as forças sociais
procedentes de todas as camadas da população.
Este aspecto distingue-o como uma projc:ção da
própria nacionalidade. dentro da qual se preservam
os valores de uma nação que deseja a prosperidade
na paz., a -coesão social pela distribuição_ eqUânime
das riquezas e a unidade politica Pela comunhão de
todos no respeito às instituições nacionais.
A imagem e semelhança do Duque de Caxias, seu
patrono, a trajetória do Exército ao curso de nossa
História é um exemplo de dedicação às causas mais
intrinsecamente ligadas à defesa do patrimônio moral do Pais e de sustentação da unidade polftica do
Estado. Se Caxias é. o símbolo da conciliação, tantas
vezes· exercida no interesse da paz interna e da confraternizaÇão internacional, o Exército tem sido o
instrumento__ de efetivação prâtica desses valores.
Em ocasiões extremas da vida nacional, o Exército operou intervenções na condução do poder, no
exercício de uma responsabilidade vinculada à proteção da intangibilidade do Estado. Jamais, porém,
sob a inspiração de emulações s_olertes ou para tutelar os destinos da Nação em proveito de intereSses
inconfessáveiS~ Democrâtico, afluente, a~erto ·às
fonnulações li-berais da consciência poHticá. dri PaíS,o Exército tem sido o sustentâculo de tra.ruif-ormações profundas no subsolo social do Pais·.
Ainda agora, depois de longo período d.e te;eessão institucional, a que resvalou a Nação à força de
contiriS:ências iriexoráveis, o Exército surge comp o
maior fiador da transição pua o regime de franquias democfátícits. Flagra-# J;Jessa vocação o próprio esp[ritO-dQ,Duque de~, cuja espada, se
serviu para dilã:cerar o vent're·de conspirações contra a estabilidade d·a Nação, serviu maia para c_ortar
os ressentimentos e construir a conciliação nacional.
Caxias, com o seu exemplo de estrategista magistral e de tolerância política, forjou o Exército no de-
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senha da honorabilidade e da desambição. As ten~
tações da política partidária por vezes se fizeram
presentes em sua vida pública, sem que ele, em ocasião alguma, a elas se deixasse sucumbir. Quando
lhe coube, na emergência de 1857, ocupar a Chefia
do Governo, sua atitude foi exatamente posta acima
dos partidos, a fim de reconciliar os desavindos e

trazer a oposição para participar das decisões nacionais.

Esse legado não ficou para o Exército apenas
como um símbolo. Na prática diuturna de suas res-

ponsabilidades constitucionais, o Exército tem sempre atuado na linha desse luminoso roteiro aberto
por Lima e Silva. E este é o maior significado do 25
de agosto."
Sr. Presidente, além desse editorial do importante jornal CoiTeio Braziliense, quero pedir a V. Ex• que tamM
bém faça constar do meu discurso a Ordem do Dia que
foi lida quando da solenidade de entrega de condecorações às mais altas autoridades militares e civis do País,
de autoria do eminente Ministro do ExE:rcito, Walter Pires. t1 a seguinte:

Meus Comandad_os!
O toque dos clarins que hoje, 25 de agosto, reúne
o Exército desde as mais remotas O uarniçóes_, evoca
aos nossos espíritos jubibsos o imortal soldado
Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.
O simbolismo, que se irradia de sua insigne perM
sonalidade, transporta-nos às raizes de nossa vida
de Nação independente. Fator de coesão nacional e
presença decisiva noS mais relevantes eventos do
Império, Caxias traduz, acima de tudo, a alma patriótica e o espírito da nacionalidade, vetares marcantes_da ação do Exército desde os longínquos dias
de G uararapes.
Retratar a sua gloriosa existência é rememorar oS
vívidos exemplos do cidadão e do soldado que, ainda jovem, se empenhou nas lutas da independência
na Bahia, com o mesmo ardor, com a mesma bravura e com o mesmo denodo com que se bateu nos
campos platinas e nos caminhos pantanosos do Paraguai.
Ilustre estrategista e invicto comandante, transformou sua espada em instrumento de paz nas convulsões internas e símbolo de justiça nas campanhas
externas. Brilhante estadista, legou à posteridade
lições inesquecíveis de equilíbrio, probidade, desprendimento, lucidez e desambição pess-oal no deM
sempenho da função plÍblica. Dedicado profissional
e chefe justo e capaz, elevou-se como líder desasM
sombrado dos momentos cruciais das batalhas.
Meus Comandados!
Eis o nosso Patrono, a verdadeira dimensão do
cidadão e do_ soldado brasileiro. Permanente inspiração para o Exército de ontem e de hoje, Caxias
aponta-nos o indeclinável rumo do dever militar, o
trabalho ingente, e por vezes incompreendido, de
servir integralmente ao Brasil, a determinação, o devotamento e o amor à terra e ao povo que nela labuM
ta.
No preito que lhe tributamos neste Dia do Soldado, renovemos nossos compromissos de inteira dedicação à Pátria, de fidelidade aos valores da nacioM
nalidade, herança maior daqueles que, como Luiz
Alves de Lima e Silva, construíram a nossa História.
Brasilia- DF, 25 de agosto de 1983. -Gen. Ex.
Walter Pires de Cano alho e Albuquerque, Ministro
do Exército.
Ao final, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo expressar ao Exército Brasileiro, na pessoa do seu Ministro
Walter Pires, as nossas congratulações pelo decurso de
tão grandioso evento que cala profundamente nos coM
rações da gente brasileira. (Muito bem!)

~-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.ITA~
MA. R ~FRXNCO NA SESSÃO DE 25-8-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDa- MG. Pronun~ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-_
res, antes de abordar um dos mais faffiigerados decretoleis, que acaba de ser lido no Congresso Nacional, o
Decreto-lei n9 2.048, pretendo trazer ao conhecimento da
Casa O_que se passa em João Monlevade, em relação aos
trabalhadores metalúrgicos, dizendo, entre outras coisas,
o -seguinte: A demissão de mais de duzentos metalúrgicos
da Companhia Siderúrgica Belga Mineira, neste momento de crise e desemprego, além de outras irregularidades
apontadas pelos operários contra s~us direitos e iD.tei'Csses, têm se constituído numa campanha de luta em Minas· e, já agora, a nível nacional, pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de J<?ão Monlevade.
Segurido relato a nós enviado pelo presidente e secretário daquele Sindicato, respectivamente, Leonardo Di-niz Dias e JoãSJ____F._aYio Vasconcelos, e através d~_ outros
contatos, os trab~ihadores denunciam que a empresa,
inicialmente, pôs em prática uma política de pressões e
intimidações contra seus empregados, no intuito de "asfixiar o siD.dicato", e criar uma "relação de situações de
desrespeito aos acordos e a legislação vigente, Caracterizando um nítido propósito de provocar reações de insatisfação e repódio...;,., certamente para servirem de pretexto a novas retaliações".
-- O Sindicato, face a C:ssa situação conflituosa, tomou as
J:frovidências- cabíveis, alertando as autoridades responsáveis sobre o que ocorria entre patrões e empregados na
Belga Mineira, inclusive enviando extenso· e minucioso
memorial sobre as medidas restritivas aos operários, ao
Delegado Regional do Trabalho em Minas GeraiS, Sr.
Onésihló Vianna Souza.
E sigO Sr. Presidente, nesta linha, pedindo, inclusive, a
V. Ex,, que faça Constar dos Anais do Senado, junto a
este meu pronunciamento, o oficio que O Presidente do
Sindicato enviou ao professor Onésimo Vianna de S_ou- za, digriíssimo Delegado Regional do Trabalho em MiM
nas Gerais.
O que-os frabalhadores querem é a cessação das arbitrariedades e pressões da Siderúrgica e a "readmissão dos
213 operários dispensados injustamente.
Não podem muito esses trabalhadores, Apenas respeito aos seus legftimos direitos entre os quais o mais sagrado de todos - o emprego - para poderem, com sua
família, sobreviver condignamente, principalmente num
país, ínfelizmente ·comO o nosso, onde não há segurodesemprego.
Já não basta Q que lhes tiram de seus.__$3)ários defasados pela inflação corrosiva, como os Decretos-leis n9s
2.012, 2.024 e agora, 2.045.
Assim, endossamos, inteiramente, essas justaS reivindicações da classe trabalhadora de João Monlevade, de
tratamento digno por parte dos patrões e retorno imediato ao trabalho, sem quaisquer sanções, dos demitidos.
Por fim, solicitamos, como Já disse, Sr. Presidente, a
transcrição nos Anais do Oficio eriviãdo ao Professor
OriéSimO Vianna de Souza.
- Srs. Senadores, vem de ser lido no Congresso N aci~
-- nal o Decreto-lei n" 2;04s, que caracteriza exatamente
aquilo que, no decorrer do nosso mandato, sobretudo_
-após a reeleição, nós temos tentado mostrar aos nossos
pares: se não se romper estrutura de poder neste País quando falamos çla ruptura da estrutura de poder que af
estâ, nõs pretendemos que -se dê atraVés da partíclpação
popular, do voto direto- se não acontecer isto, Sr. Presidente, não adianta que a grande imprensa nacional,
como faz neste momento, não sei cám.--que sentido, venham gritar bosanas ao digno mineirO que hoje ocupa a
Presidência da Rep(!blica. Talvez até não caiba a mim

jUlgar, talvez coubesse ao Partido do Governo essa compal-açâo que se pretende estabelecer entre o Presidente
Aureliano Chaves e ao Presidente da República João
Baptista Figueiredo, nessa interenidade de mais de 30
dias.
Mas, Sr. Presidente, a verdade é quemida, nada, nada,
_alterou a potitica_ec;onômica dq _9overno, nada alterou a
f!.Ção do Executivo em relação ao Congresso Nacional.
'Tanto isto é verdade, Sr. Presidente, o que tem feito o
Congresso_ Nacional nos últimos dias? Particularmente,
após as férias de julho? Tem debatido, exaustivamente, a
situação econômica brasileira. E o Congresso Nacional,
por algumas vozes, isoladas é verdade, tem mostrado
que deve interferir, quer queira ou não o Poder ExecutiM
vo, nos destinos da economia brasileira.
- Particularmente, Sr. Presidente, temos um projeto_
dormindo nas gavetas das comissões permanentes, no
qual se determina tal intervenção do Congresso Nacio-- na!. Sei, inclusive, que o nobre Senador José Fragelli vai
solicitar aparte para dizer que jâ deu o seu parecer. Não
estou aqui levantando nenhuma acusação, nem o faria
ao nobre e querido COD?-panheiro José Fragelli, que sabe,
mais do que ninguêm, do meu reconhecimento pelo seu
trabalho no Senado da República. Mas, a verdade, Sr.
Presidente, é que o Congresso Nacional não quer assumir as suas r"çsponsabilidades, porque, se o quisesse, em
menos de três dias poderia alterar, não só a legislação ordinâria que aí está, mas, inclusive, poderia alterar a própria ordem constitucional deste País. Mas, não, Sr. PresJdente. Q Çongresso Nacional, enquanto continuar dormindo, continuar _assistindo, vai r:eceber, vai _ler e vai
aprovar, possivelmente por decurso de prazo, esse
Decreto-lei, tão danoso à sociedade brasileira, quanto o
Decreto Q9 2..045.
O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de prosseguir,
Sr. Presidente, com prazer vou ouvir o nobre Senador
José Fragelli, para depois mostrar à Casa o absurdo que
sigriifica o Decreto-lei enviado, o que lamento particul~;~.rmente, pelo Presidente da República em exercício, ao
Congresso Nacional.
O Sr. José F.ragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Cotn prazer.

O Sr. José Fragelli - O meu aparte é rápido. Não irei
reiterar apenas que jã dei parecer no projeto de V. Ex~.
onde mostrei - porque estâ aí no texto da Constituição
Federal- que todas as transações financeiras com o exterior deveriam ser aprovadas previamente pelo Congresso Nacional. Está na Cons~ituição Federal. V. Ex•
fez um projeto que, permita-me dizer, deve ser aprovado
apenas como uma oportunidade para nós reiterarmos o
nosso propósito de que devemos ser ouvidos para autorizar com ante(;:edéncia esses empréstimos externos. Quan~
do falei aqui ·em greve do Congresso Nacional, V. Ex•
disse que foi apenas uma frase de efeito. Não o foi. Acho
que seria a maneira de o Congresso Nacional demons-trar que, pela omissão, não está compactuando, como de
fato está. por omissão, -com esse procedimento do Poder
Executivo no qual não interferimos. Se não interferirmos, nossa atribuição maio"r e, vamos dizer, decisiva, do
Çon_gresso Nacional que ê aproVar empréstimos externos, ou melhor, de um modo geral orientar a política fi~
nanceira do País -atribuição precfpua do Poder Legislativo, consoante Pontes de Miranda por mim aqui cita~
do - se nós não fizermoS isso, ficaremos apenas debatendo, sem nenhum efeito prâtico, concreto, sem um
efeito, digainos, conclusivo para esses problemas. De
sorte que o que o COng-reSSo deveria fazer era, pela sua
totalidade e é claro que jamais chegaria a uma decisão
como essa, sem uma atitude máscula da maioria, nas
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duas Casas do Congresso, a fim de que ele ictomassC dCtivamente os poderes que a Constituição lhe consagra.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli,
tenho pouco a acrescentar à intervenção seinpre judicio~
sa de V. Ex• V. Ex• já o disse aí; "Atitude máscula".
Quando V. Ex• se r~fériu à greve do Congresso é -eu
disse que foi uma frase de efeito, não precisarfaffioS- ir' a
tanto, Senador José Fragelli. Bastaria interditar o Aeroporto de Brasflia de segunda a sábado. Veja V. Ex•, se
nós interditássemos o Aeroporio-de ·arasflia, cie segu"lúia
a sâbado, e interrompêssemos algumas barreiras, sobretudo o Aeroporto que é o principal, de segunda a sâbãdo
- nós interromperfainos o Aeroporto- a não ser em caso
de extrema necessidade - então, teríamos as atitudes
-- másculas que o Congresso necessita.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Itamar Franco,
permita-me aventar uma outra alternativa nessa sua sugestão quanto à interdição do Aeroporto?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer~
nobre Senador Luiz Cavalcante; é sempre um prazer ouvir V. Ex•.
O Sr. Luiz Cavalcante-- Paia a nOrmalidade e o melhor funcionamento da nossa Casa, bastaria acabar com
a mordomia do absenteísrrio. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Esse absenteísmo, nobre
Senador Luiz CaVálcanle, é que sigríifica exatainente talvez aquilo que propõe o Senador Josê Fragelli quando
ele diz que há greve, Eu acho que nósjâ ~stamos em-greve, pelo menos é o que parece,
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, continuo pedindo atenção para a gravidade deste Decreto-lei- e como
sempre, Decreto-lei - o chamado Decreto-lei n' 2.048,
jã lido no Congresso Nacional e com a certeza da constituição da Comissão Mista que irâ examinar -este
Decreto-lei. O que diz ele, -Sr. Presidente?
O Vice-Presidente da-República, riO exercício do
cargo de Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, itCm II;- d:i CmlSiituição,

DECRETA:
Art. 19 Os limites a que se- referem os itens I C
II do art. l'do Decreto-lei n91.312, de 15 de fevereiro de 1974, alterados pelOs Decretos-leis n9s 1.460,
de 22 de abril de 1976; 1.562, de 19 de julho de !977;
1.651, de 21 de dezembro de 1978; e 1.756, de 31 de
dezembro de 1979, ficam aumeritados em 40% (quarenta por cento).
Sr. Presidente, esse Decreto-lei n9l.Jl2, de 15 de fevereiro de 1974 ê exatamente o decreto-lei que tem perniitido ao Executivo prOcedei'- ao endiVidaniento que af estâ.
~ esse decreto-lei, Sr. Presidente, que tem permitido ao
Governo Federal, TnOependCnte como cjuer- o Senãdor
José Fragelli, como queremos todos nós, que o Congresso Nacional alue na ordem econômica brasileira. E veja,
Sr. Presidente, a gravidade: vem agora o DecretO-lei n9
2.048 aumentan-dO effi-40%.
-- Mas vale a pena, Sr. Presidente, recordar o que diz
ainda o Decreto-lei n' 1.312, que nessa parte nãO fôi alte-rado. E essa parte é que merece ser destacada ao Senado
da Repllblica, o art. 89 do Decreto-lei n' 1.312:
Art. 89 O Poder Executivo fica autorizado a
contratar crêditos ou dar a garantiia do Tesouro
Nacional a créditos obtidos no exterior, junto a entidades oficiais ou privadas, destinados ao financiamento compensatório de desequilíbrio de balanço
de paganientos ou a promover a formação de ade-
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quadas reservas internacionais em moeda estrangeira, observado o limite de 30% (trinta -por cento)
sobre a méxl.ia anual do valor das exportações brasileiras realizadas nos últimos 3 (três) anos anterio~
ao da contratação do financiamento.
•
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E agora Srs. Senadores, o que hâ de mais sério nesse
Decreto-lei n9 1.312, para o qual chamaria respeito'samente il atenção do Senador Luiz Cavalcante, em seu pa- rãgrafo único:

Parâgrafo único. Não se compreendem nas limitaçõeS deste artigo as renegociações de dívidas no
exterior: qhe represe ri tem simples prorrogações dos
prazos de liquidação.
E é isso, Sr. Presidente, Srs. Sen.:úiores, que Sucessivamente o Governo brasileiro tem feito, e vem fazendo sem
o prêvio conhecimento do Congresso Nacional.

O Sr. Luiz Cavalcante _eminepte colega?

V. Ex• permite outro aparte,

O "SR. ITAMAR FRANCO -_Pois não, Senador Luiz
Cavalcante.
O ~r. Luiz Cavalcante - Agora o meu aparte vem
bastante atrasado. Ele diz respeito a uma indagação de
V. Ex• logo no começo .do seu _discurso. V. Ex• perguntou: ''O que tem feito o Congresso nesses últinlos dias?";
o_u;_ "O que tem feito o Congresso ultimamente?" V. Ex•
~ lançou essa pergunta e me lembrei, incontinenti, de uma
crónica de Rubem Braga- "A história do tuim." Tuim,
como V. fu.'s sabem é uma espécie de periquito. Um ffie-_nino g_anho_u !Jm tuim e logo se afeçoou enormemente à
ave. O tuini, novinho ainda, não voava, mas com o passar dos dias, ele começou a ensaiar vôos e o menino ficou
·com medo d.e que o tuim voasse e fosse embora. Pegou
uma tesoura e cortou-lhe as asas. Quando voltava, após
guardar a tesoura, viu um gato jâ degustando o tuim em
cima de um muro. Aconteceu a mr!sma coisa com o Poder Legislativo, nobre Senador Itamar Franco:
--COrtaram~lhe as asas para não voar mUlto alto, e o gato
planaltino também o degustou.
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Luiz
Cavalcante, o "gato planaltino", como diz a V. Ex•, estã
aí e teitho a impressão que até O meu Partido está gostandQ desse "gato planaltino". Acho que algumas figuras
do PMDB estãq adulando esse "gato planaltino". Espe-ro _que isto, reaJmente, não ac-onteça mas tenho hoje minha_s dúvidas quanto a isto.
Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ex• alguns pedi~
dos de informação sobre o Decreto-le; n9 2.048~
REQUERIMENTO N• 8 DE 1983.
Senhor Presidente,
Na conformidade do que faculta o artigo 239,
item I, letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes informações à"o Poder Executivo relativas ao Decreto-lei

n' 2.048(83:
1) Fornecer cópia de todos os contratos firmados com base no disposto nos artigos J9, itens I e II,
e 8<>, do Decreto-lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de
1974 e legislação posterior que ampliou os limites de
endividamento.
2) Que operações foram concretizadas diretamente pelo Ministro da Fazenda com base no artigo
29 do Decreto-lei 1.312/74? Fornecer cópia dos instrumentos legais.
E veja Senador Luiz Cavalcante- que eu tenho; ..às
vezes, de chamar V. Ex• ao diálogo e ao debate- veja
que, quando se pretende obter informações do Executi-

--'<'"

~o, o que causa exatamente estranlJ.eza a nós todos, que
se venha falar em moratória, particularmente o meu Partido. -Por que? O meu partida conhece a divida externa?
Alguêm, aqui no Congresso Nacional, nós parlamentares conhecemos realmente qual é a dívida externa brasileira? O que, em juros, o Brasil tem pago?

O Sr. Luiz CaValcante- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador Luiz Cavalcante,

Com muito prazer,

O Sr. Luiz Cavalcante- Nem o próprio Presidente da
República sabe a quanto monta a dívida externa. Hã
poucos--dias, o Presidente em exercício, Sr. Aureliano
Chaves, fez um pedido aos condutores da poUtica econômica, que o informassem exatamente a quanto monta a
dívida externa. Console-se V. Ex.• com o Presidente da
República, que também não sabe quanto o Brasil deve.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, nem o
Presidente da República, senador Luiz Cavalcante. Se
ninguém sabe, eu pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como é que nós podemos falar em moratória? Nós
temos que discutir antes a legitimidade desta dívida que
aí estâ, Qual é esta dívida?
Não é dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que eu
ouvi ontem, Senador Luiz Cavalcante, em nome do meu
Partido: ..0 dever do governo brasileiro é defender os interesses do Pafs". Isso ê mais do que óbvio, é evidente.

O dever do Governo brasileiro é defender os interesses do País. Em nome deles, deve ser decretada a
moratória. Devemos suspender o serviço da dívida e
·a amortização do principal, pelo prazo de 3 anos,
(que poderã ser ampliado em função de informações
precisas que supõe-se serem de conhecimento do
Governo). Defii'liremos, eiitão, de modo soberano
as condições básicas em que serão reiniciadas às negoci"ações com os bancos credores. A dívida serâ
paga num prazo nunca inferior a 25 anos. Não repu~
diamos a dívida.
Que dívida? QUe dívida, Senador Luiz Cavalcante?
Que dívida é esta que o Presidente do meu Partido não
quer repudiar? Se ele não a conhece, se nós não a conhecemos, e como diz V. Ex•, nem o Senhor Presidente da
República conhe_ce a dívida. E o que ê mais grave ê quando, avançando rio seu pronunciamento, o Presidente do
meu Partido, - e não cometo nenhum problema ético
ao analisar o seu discurso, porque como Senador, e
sobretudo como Senador reeleito, tenho esse direito,
apesar de não ter sido chamado à corte do meu Partido
para tomar conhecimento do seu discurso, tive que pedir
à imprensa, tenho o direito, então,· de comentar sem
quebrar qualquer princfpio ético-- maS, esttafiho quando se diz: "A dívida serã paga, não repudiamos a dívi~
da". E em seguida, para dizer que os juros flutuantes,
que aí estão, são juros inclusive nulos, de acordo com alguns juristas.
Ora, como então não repudiar a dívida? Como querer
pagar essa _dívida, pedindo inclusive um prazo de 3 anos
numa dívida, Sr._ Presidente e Srs. Senadores, que é o
Congresso Naciona1. E eu perguntaria, se saberia responder às perguntas que estou encaminhando hoje à
Mesa Diretora, face ao Decreto~lei n9 2.048, se o meu
Partido as conhece, se o meu Partido ê capaz de responder as perguntas que hoje dirijo à Mesa Diretora? Porque rifnguém coithece, Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. José- Lins- Permite um aparte, nobre Senaâor? O SR. ITAMAR FRANCO - Mas antes de prosseguir, Senador José Lins, vou ouvir V. Ex•.
O Sr. José Lins-SenadorltamarFranco, as estatísticas sobre a dívida são, evidentemente, publicadas, V. Ex•
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O SR. ITAMAR FRANCO -

Onde? Onde, Ex•?

dispõe também de publicações oficiais do Banco Central.
A menos, naturalmente, das operações mais recentes, jâ
que o processo é dinâmico, V. Ex' pode saber qual !: a
dívida.

O Sr. José Lins- Mas V, Ex' terá esses dados com a
_maior facilidade.

O Sr. José Lins- AUâs, eu me regozijo com o discurM
so de V. Ex• ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não sei, Excelência,
se V. Ex~ sabe. ..

O SR. ITAMAR FRANCO - Não teremos não. E
vou dizer a V. Ex• que não teremos.

O SR. ITAMAR FRANCO- Antes de V. Ex• sere-gozijar,_ eu quéro -sãber onde, Ex•

O Sr. José Lins -O que estranho, Seriador Itamar

O Sr. José LinS- O que me estranha, nobre Senador
Itamar Franco, é que V. Ex•, que é um Líder do seu Partido, pelo mei_J.os eu assim o considero, ...

Franco, é que V. Ex• assegure que o ?residente do Parti-

do de V. Ex• estâ falando sob_r_e_ coisa que não conhece.
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• completou o
meu raciocínio. O que eu digo e repito, ê que nem V. Ex•,
e eU lhe faria duas perguntas, e V. Ex• não responderia,
sobre a dívida externa brasileira. E V. Ex• que deveria saber, porque é o Vice-Líder do Governo, éó homem afeto

à ordem econômica.

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• não demonstrou isso.
O Sr. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex• me respondes-

se, por exemplo, eu ficaria satisfeito.
O Sr. José Lins- Não quero dizer a V. Ex• que tenho

todos esses números de cor. Mas todos nós dispomos das
estatísticas.
O SR. ITAMAR FRANCO~ O que eu digo, Excelência, e digo aqui com a minha autoridade de Senador, de
representante do meu Estado de Minas Gerais.
O Sr. José Lins --Aliâs, o Senador Luiz Cavalcante
tem estado, constantemente, na tribuna ...
O SR. ITAMAR FRANCO-- Digo, quando V. Ex•
quer me jogar contra o Presidente do meu Partido. O que
eu disse, disse ao Presidente do meu Partido, quando tive
oportunidade. Que o PMDB ...
O Sr. José Lins- Nisso sei que V. Ex• estã falando
conscientemente.
O SR. ITAMAR FRA~CO- Mais. do que consciente. Digo e repito aqui, não só o meu Partido, como o
Partido de V. Ex•, particularmente o Partido de V. Ex•,
que deveria saber e não sabe, porque nós não vivemos na
rampa do Palâcio do Planalto, nós da Oposição, mas V.
Ex•s poderiam ter essas inforrriações, mas não as tem. V.
Ex', se conhece a divida e V. Ex• nem pode conhecer, Senador José Lins, porque só uma taxa, chamada taxa 11bor, essa nem ê estabelecida em relações interbancárias, é
estabelecida ao alvitre do cr_edor.
O Sr. José Lins- Neste caso, V. Ex.• estaria exigindo
que eu adivinhe o que vai acontecer.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, nós queremos conhecer o que já existe. Ao contrário, o que eu pergunto
aqui é o que já foi feito, o que eu pergunto aqui, por
exemplo, ê como eu posso reconhecer a legitimidade desta divida, quando hã ago_ra o problema do Brasil com a
Polônia, quando nós agora - se é que vamos conseguir
- no dia 31 vamos ouvir o Embaixador Meira, vamos
aprovar ou não vamos aprovar a Comissão Especial,
aqui pretendida pelo Senador João Calmon. V. Ex•, por
exemplo, responda-me, por favor, que operações foram
concretizadas diretamente pelo Ministro da Fazenda,
com base no art. 2"', do DecretoMlei 1.312/64? Que operações foram concretizadas por intermêdio de instituição
financeiri -oficial, na conformidade do art. 3_'1, do
Decreto-lei 1.312'? Qual o teor dos pronunciamentos do
Ministro- do Planejamento, emitidos para os fins previstos no art. 49 do Decreto-lei 1.3127
O Sr. José Lins - Permite V. Ex•? Evidentemente, V.
Ex• está exigindo de mim um exercício de memória.
Realmente não tenho esses números de cor.

O SR. ITAMAR FRANCO- Já fico satisfeito.

O SR. ITAMAR FRANCO O Sr. José Lins -

Nãq_,_ não sou não.

... pelo menos eu o considero.

O SR. ITAMAR FRANCO - Aí jã é uma honra que
V. J;x~ me faz; aí V. Ex~. até me encabula, no meu debaM
te, ao me chamar de líder.
-- O Sr. José Lins- Faço questão de prestar essa homenagem a V. Ex•. Mas o que estranho é que V. Ex• propaM
leque o Presidente do seu Partido não conhece a dívida e
que, assim mesmo, queira doutrinar sobre ela. É iSso que
eu estranho.

O Sr. José Lins -

Estes dados são publicados ... _

O SR. ITAMAR FRANCO- Onde, Ex'P'? Publicados
em que lugar?
O Sr. José Lins- V. Ex' sabe onde. Basta pedi-los.
O SR. ITAMAR FRANCO -Só se for no jornal do
Estádo de V. EX• EU não sei.

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite mais um minuto?
O SR. ITMAAR FRANCO - Pois não. Eu só quero
saber onde.

O Sr. José Lins- Quero me regozijar com V. Ex• porque aqui, neste plenário alegou-se que o Governo realiza
operações de crédito sem a autorização do Legislativo.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• poderia repetir?

-0 Sr. José Lins- V. Ex• afirma e confirma que o Presidente do seu Partido não sabe quanto é a dívida. CoM
Iili:>, então, deseja, o Presidente do seu Partido, doutrinar
sobre _o que não conhece'?
O SR. ITAMAR FRANCO- Não é ele não! V. Ex.•
--escutoU um grande homem aqui, independente, aqui o
Senador Luiz Cavalcante, dizer que é o Presidente da
República e não o Presidente do meu Partido quem ignora; é o Presidente da República, o que é muito mais sério.
O Sr. José Lins- Isso diz V. Ex•.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agora veja, Senador
José Lins, V. Ex• diz que eu vou saber sobre a dívida,
mas não vou não! _E sabe porque não vou?
O Sr. José Lins -

Porque V. Ex• não quer saber.

O SR. ITAMAR FRANCO -

E é verdade.

_O_Sr.José_LJDs- Não é verdade. E tanto não é verdade que V. Ex• tem na mão instrumento, um pedido de delegação que confirma o que digo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Aí é que está o engano
de V. Ex' Realiza, sim, porque há, inclusive, um decreto,
V. Ex• vaiMme Permitir, eu vou aChar aqui na minha papelada, há um outro decreto, um lindo decreto, isso nem
é decreto de lei, há o Decreto n"' 83.856, de 15 de agosto
de 1979, Srs. Senadores, que diz apenas o seguinte Senador José Lins!
OECRETO N' 83.SS6, OE 15 OE AGOSTO OE
1979

Atribui competência ao Ministro da Fazenda para
a prática dos atos que menciona.

O SR. ITAMAR FRANCO- Porque veja V. Ex• há
de me fazer justiça nisso- o Congresso Nacional só foi
tomar conhecimento do chamado Projeto I e II depois de
incessantemente pedido por mim à Mesa Diretora. Mas
até hoje, Senador José Lins, ViceM Líder do Governo, este
Congresso que aqui estã, nós Senadores da República e
não o pobre diabo que vive lá na rua, não o pobre trabalhador lã da Belgo-Mineira que hoje estâ sendo demitido.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item V, combinado com o artigo 85, item IV, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Decreto n• 83.785, de
30 de julho de 1979, decreta:
Art. 1'1 Compete ao Ministro da Fazenda aprovar as operações e autorizar as contratações a que se
referem os artigos 19 e 89 do Decreto-lei n9 1.312, de
15 de fevereiro de 1974.

O Sr. José Lins- V. Ex• não deve ch~ar o povo de
pobre diabo ...

Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso eu, Senador
de Minas Gerais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizer
mais alguma coisa, apóS a leitura deste Decreto de ago:;..
to de 1979, do Sr. Presidente da República?

O SR. ITAMAR FRANCO-S, são pobres diabos
que estão tendo sobre suas cabeças_ o Decret.o-lei n"'
2.045, está sobre a cabeça dos trabalhadores e demissão
em massa que está acontecendo no meu estado.
O Sr. José Lins- Isso é uma injustiça que V. Ex•estâ
cometendo.

Estou com V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante. Nós somos periquitos que já fomos comidos por esse gato,
como diz V. Ex', o gato planaltino. O gato é cinza?, O
gato tem olho azul? Eu não sei.
O Sr. Luiz Cavalcante- Senador Itamar Franco, V.
Ex• me chama sempre à colocação ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja V. Ex•, Senador.José Lins, se V. Ex• sabe o transmita, esta tarde, ao
Senado da República, qual ê o crêdito ampliado do Brasil com o Fundo Monetáríõ Internacional, solicitado por
mim à Mesa Diretora do Congresso Nacional, e até hoje,
pelo menos a minha bancada não conhece o crédito amM
pliado com o Fundo Monetário Internacional, se V. Ex.'
o conhece, traga-o ao conhecimento do Senado.

O Sr. Luiz Cavalcante- ... Mas eu tenho absoluta certeza de que V. Ex• o faz porque é meu amigo, e não amigo do gato. (Risos.)

O Sr. José Lins- Estes dados estão à disposição de
V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO -Jâa partir deste instante, Senador Luiz Cavalcante, e me perdoe V. Ex•, quan-

O SR. ITAMAR FRANCO -Por qualquer motivo,
Exo
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do eu chamo V. Ex' à colocação ê porque sei da sua independência como homem público.
O Sr. José Fragelli -

Decreto-lei n9 2.048, e acho que o Congresso Nacional
deve examinã·lo e rejeitã.Jo imediatamente.
Entre outras perguntas, digo o seguinte:

Permite V. Ex• um aparte?
10) Quais os Créditos contratados efou garantidos pelo Tesouro Nacional destinados a "financiamento compensatório de desequilíbrio de balanço
de pagamentos" ou "promover a formação de adequadas reservas internacionais de moeda estrangeira" com base no artigo 8"' do Decreto-lei 1.312/74?
Fornecer os -instrumentos contratuais.

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, Senador.
O Sr. José Fragelli --Justamente quando eu fazia um

discurso, mostrandO Tssõ-, que há pouco--fa"lCi: que os empréstimos deveriam ser, pelo texto da Constituição, arti.::
go 43, inciso II, deviam ser previamente aprovados. S.
Ex• o Senador José Lins leu uma relação de decretos-leis
que teriam vindo aqui para o Congresso, solicitando essa
autorização do Poder Legislativo, e que não foram votados, pelo contrário, todos aprovados por decurso de prazo, e teria então o Congresso coonestado a situãção jurí-·
dica desses vários empréstimos. Seria iriteresSan.te que o
nobre Senador José Lins, que tem mais facilmente aceSso
a essas informações, nos trouxesse uma relação completa
desses decretos-leis. Para nós vermos, primeiro, se- todos
eles foram as provados pelo Congresso, pela Maiorlâ, oU
se o foram através do decurso de prazo. Mas, sobretudo,
para nós sabermos se realmente para todos os empréstimos feitos, pelo menos isso~ o Po_der Exectitivo ericaminhou ao Congresso a solicitação da sua autorização prêvia? Eu quase que duvido que nessa massa enorme de
empréstimos feitos, eu estou certo de qUe muitos deles
feitos a jato, uma boa parte deleS rlem Chegou a vir ao
COngresso. V. Ex• deveria trazer, e iria satisfazer assím
não a curiosidade, mas a interpelação -que faz o nobre
Senador Itamar Franco. V. Ex' poderia trazer a relação
desses decretos-leis, seria interessante, para fazermos
uma anâlise desta matéria. É por isSo que eu Talo na
omissão do CongresSo. Porque, ainda de acordo com a
lição do grandejurísta, Um dOS maiOreS, Se-não Omarordeste século, o jurista Pon_tes de Miranda, as solicítações
de empréstimos não -podem ser objeto de decretos-leis.
Eu jã li aqui o comentârio de Pontes de Mír3.nâ3. ao aff.
n"' 43, inciso II, aqui da Constituição referida.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Eu estava presente.

O Sr. José Frageli- Mesmo assim, a inconstitucionalidade é patente. Sobretudo isso: preste V. Ex• esse grande serviço a todos n_ós, traga essa relação completa dos
decretos-leis solicitando autorização do Congresso para
aprovação deles.!
O Sr. José Lins - Senador Itamar Franco, o nobre
Senador José Fragelli, não encontrando falha, a provar,
no Executivo,. volte-se contra o Legislativo, contra o
Congresso. É claro que o Congresso ilão foi omisso. Parto do pressuposto de que esta Casa não se omitiu. Comete S. Ex• também uma injustíça contra o Tribunal de
Contas da União. Essas operações, segundo sabe S. Ex•,
são fiscalizadas pelo Tribunal, quando fiscaliza as contas
não só do Presidente da República, da gestão presidencial, mas as de todos os órgãos do Governo Federal.
Ainda que essas operações tenham sido feitas com a
pressa de que, fala o Senadbr Jo_sé Fragelli, certamente a
fiscalização do Tribunal de Contas não falharia.Quanto
à Jegislação, S. Ex• a tem à' sua disposição, é só Pedir -aosetor de documentação do Senado.
O Sr. 'J~ Fragelli- A parte política não cabe ao Tfi~
bunal de .Contas, cabe ao Congresso Federal. E seria
uma transferência indevida de competência o Congresso
passar para o Tribunal de Contas a apreciação jUifdica,
constitucional, essa faculdade que é só do Congresso, da
aprovação prévia dos· pedidos de empréstimo.
O Sr. José Lins --Essa observação não tem ·sentido,
eminente Senador.
·

a

O SR. ITAMAR FR.-\-:N<::'O- Eu continuaria dizer
a V. Ex•, no requerimeDhJ de informações S'?bre o

Venho com mais algumas perguntas, Sr. Presidente,
para dizer, na décima quaita, o seguinte:
14) Qual o total (considerando o príncipal, ju-rps e outros encargos) atualmente devido, bem assim o garantido, computado o previsto nos artigos
19, itens I e II, e 89, acrescentando-se as quantias decorrentes de renegociações de dívidas, permitidas
pelo arf. 89, parãgrafo único, todos do D_ecreto-lei
1.312, de 15 de fevereiro de 1974?
E a última pergunta, em relação a esse aspecto:
15) Fornecer cQpia do docuTTlento submetido pelas autoridades monetârias aos membros do "Clube
de Paris" no curso_ do presente mês,

t por-isso, Sr. Presidente, que, ao encaminhar esse pedido de informações, baseado na tramitação do Decretolei n9 2.048, é que volto a afirmar: sem conhecer a divída,
sem conhecer a sua legitimidade...
O __ Sr._ Fernando Henrique Cardoso - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCÓ -Com muito prazer.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nobre Senador
Itamar Franco, disse V. Ex•, e coberto de razões, das_
muitas dificuldades hoje que se avalie com precisão o
montante da dívida externa brasileira. Dificuldades que
derívam não só dessa embrulhada legislativa - sou
neófito na Casa, nie perco inteiramente ...

se

OSR. JTAMRA FRANCO- Não concordamos, Ex'
O SR. Fernan«::o Henrique Cardoso- ... mas derivada
também de que as alterações têm uma velocidade imensa, se fazem quase dia a dia, e tecnicamente é_ quase im~
possível acompanhar. Podera V. Ex' também que o nosso partido, o PMDB, ao mesmo tempo em que aceitando, aliãs, a tese do ilustre Senador Ulysses Guimarães,
Presidente do Partido, mostra que hã realmente dúvidas
quanto à legitimidade - não dúvidas, mas achamos que
deyeria passar pelo Congresso- e que haveria uma contradiçãO do partido ao pedir a moratória. E queria
lembrar a V. Ex', sem, de maneira alguma, discutir a· solidez dos seus argumentos, que acho correto- aliás, não
teria nem meios de me contrapor a eles, dada a maneira
não apenas loquaz mas sólida com que V. Ex• tem defendido a tese de que esses acordos não têm validade - eu
queria lembrar que a maneira prâtica de que nós dispasmos para estancar esse processo de endividãmento cres~nte é a moratória. ]'Tão se tr~ta de pôr em dúvida a
competência -ou não do Congresso, porque de a tem:
trata-se de uma medida prática, porque senão, dado o
que V, Ex• descreveu aqui, a nossa revelia dúvfdas conti~
nuarão sepdo contraídas. Eu queria apenas mostrar que
é esse pontO de vista do Partido e que não há contradição,' senao·.Que Q parti~o inéorporou o seu ponto de
vista. Façci uma defesa do que vem em seguida, que é o
Pedido de nloratória, em termos. prãticos e não em ternlos jllrfdicos.

o:

-0 sR:-ITAMAR FRANCO - Senado-r Fernando
Henrique Cardoso, dialogar c-om homem inteligente é
mais diffcil e complica.
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Veja V. Ex' que nós temos algumas discordâncias nesse campo. Acho que o nosso Partido - respeito a posição daqueles que a defendem, V. Ex' conhece o meu
pensamento - não poderia falar nesse instante em moratória e ilem em suspender o pagamento da dívida.
O meu receio, Senador Fernando Henrique Cardoso, é
que ao suspender, o pagamento da dívida através de uma
moratória proposta pelo meu partido, eu esteja reconhecidamente, me permita a redundância, reconhecendo o
que aí está em juros e amortizações. Se em seguida eu
digo-em meu pronunciamento que esses juros chamados
flutuantes- V. Ex~ conhece melhor do que eu.....,... a pró·
pria libor - não há taxa ínterbancãria - é escolhida
pelo barico, é muito perigoSo nosso Partido falar isso,
porque pode trazer um agravamento do que af está.
t!. muito melhor~ neste ponto nós estamos de acordo
com o Presidente do Partido, apesar dele não ter ido a
fundo, como nós esperávamos- o rompimento,-através
do Decreto Legislativo que apresentei, com o Fundo
Monetário InternacionaL
Senador Fernando Henrique Cardoso, aqueles que estudam os detalhes com o BIS, com o Tesouro Americano, com o Projeto n9 l, Projeto n9 2, sabem que há uma
interligação perfeita e que não adianta negociar com os
bancos particulares, porque todos eles, nas suas condições resolutóriaS, tem lã estâ escrito que se o Brasil deixar de fazer parte do Fundo Monetário Internacional ou
se o Brasil não recebe crédito de acordo ampliado com o
Fundo estará rompido o acordo do Brasil, por exemplo,
com o Banco Morgan e mais 218 bancos internacionais.
Por isso Senador Fernando Henrique Cãrdoso, eu tento exaustivamente e às vezes-cansativamente, talvez não
com o brilho da inteligência" de V. Ex•, demonstrar qu~ é
muito perigosõ quando o maior Partido da Oposição.
pela presença da grande figura que nós todos reconhece·
mos de Ulysses Guimarães, uma figura que tem dedica-do toda a sua vida numa pregação libertária por esse
País a fora, vem propor a moratória, porque nós p-odemos estar neste momento confundindo a opin"ião pública
e talvez possamos amanhã confundir o noss-o pensamen~
to com o pensamento do Senador Josê Lins.
O Sen_ador José- Lins quer isso, quer uma renegociação, pretende uma renegociação.
O_ Sr. Fernapdo Henrique Cardoso- Em nenhum momento pretendi confundir o pensamento do Senhor José
Lins com o nosso ...

O SR. ITAMAR FRANCO -Graças a Deus!
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- ... porque não me
parece que seja justo. Eu não ouvi a opinião do Senador
José Lins a este respeito. Gostaria de deixar claro aqui,
outra vez, que não existe tal contradição._ Por quê'? Não
se trata, absolutamente, repito, de reconhecer a validade
da dívida. Infelizmente, nós estamos numa situação tan~
to nacional quanto internacional onde o império da lei
não existe.
O SR. ITAMAR FRANCO- Ai jâ estamos de acor~
do.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Nem na ordem
iriTerriadonal ele existe! Na ordem internacional, os apelos à ONU, por exemplo, são absolutamente vazios de
sentido prático. Então como nós somos um partido polí~
tico forte, como V. Ex• disse, embora não mais numero~
so nesta Casa, nós temqs q_ue atender ao mesmo tempo
aos cuidados como tem V. Ex' de uma limpidez no procedimento da_ declaração formal de que hã uma ordem
jUrídica que não foi respeitada e com o cuidadO de efeti~
vamente modificarmos as coisas na realidade. Nós não
pedimos renegociação; nós pedimos moratória, com pra~
zo de carência de _3 anos e 25 anos, pelo menos, para pa~
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E. diferente c:;le uma renegociação. O pedido de moraO Sr. Vlrgrtlo Távora ~v .. Ex• falou no_sigílo, do cotória implica imediatamente no que disse V. Ex•, na ces-.
nhecimento· que tem sob sigilo de parte dessa documensação dos acordos com o Fundo Monetário Internado-.
tação.
nal, de modo que o efeito prático acaba sendo o mesmo:
O SR. 1TAMAR FRANCO - I;; verdade, Ex>
Aliãs, queria também dizer que esse pedido hoje ~ do
PMDB, é um pedido que se estende por todo o País,
O
Sr. Virgfllo T'vora- Eminente Senador, este GoEu vi no Senado, na
bancada, referências na
- ---ve~9 não tem na4_a a esconder. Sabe V. Ex• quem encamesma direção.
··
minhou esses documentos. Vamos pedir uma sessão seO Sr.ITAMAR FRANCO- I> por isso que cu digo.
creta e vamos discutir isso••.
Senador Fernando Henrique Cardoso, que nós não podemos nos confundir com esse tipo de pensamento.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• quer scssi!o ser
ÇKeta? Se não há sigilo, vamos fazer uma sessãO aberta.
O Sr. José Lins- V. Ex* v@: que minhas idéias não se
confundem absolutamente com as do nobre Senãdot.
O :s;_ Virgiilo TáVora- Não temos nada a esconder.
;Se há doclijllcntos confidenciais, que V. Ex• diz que não
Henrique Cardoso.
os pode debater, e põe sobre ele o argumento da suspeita, q·ue Se faça uma sessão secreta, para nós conversarO SR. ITAMAR FRANCO - Eu fico satisfeito. Eu li·
mOs. Não temos nada a esconder .dos Srs. Parlamentares.
caria preocupado se neste instante ele se confuridisse.
gar.

--outra--

Quando se diz, Senador Fernando Henrique Cardoso,
que não se repudia a dívida, vem uma preocupação à·
queles que querem saber a letimidade da divida.
Sr.- Pi-esi3ente, quero também enCaminhar a V. Ei•, já
porque endereçado ao Sr. Ministro da Fazenda, mais
este requerimento, porque sem esSaS informaçõea nós-Vamos continuar aqui discutindo o sexo dos anjos. Nilo sa.:.
bemos realmente valor dos juros' e da dívida brasileira.
Solicito ao Sr. Ministro da Fazenda algumas informações, entre elas as seguintes~
3) COncOrdaram as autoridades brasileiras em
receber algum crédito não pago mediante a concessão de deságio, comissão, taxa de cobrança ou com
alguma redução sobre o valor original? Caso afirmativo ·especificar e justificar a operação- fornecendo cópia dos instrumentos pertinentes,
4) Qual 0 montante de capital estrangeir_o reglstrado no Banco Central em nome da firma, sediada
em Zurique (Suiça),SGK1

5) Qual o teor da correspondência recebida pelas
autoridades monetárias dos credores relativo aos
débitos da CAPEMI efou Projeto Tucuruf?
6) Quem intermediou a compra dos investímen:
tos e haveres agências da firma SGK no Brasil?
Quanto foi pago?
7) Quem avaliza ou garante os empréstimos top
mados pelas agências do Banco do Brasil no exte-

rio~

O SR. ITAMAR FRANCO -Não. Façamos uma
sessão pUblica.

-O Sr. Virgílio Távora- Agora queremos dizer ã V.
furf que res:poÍ'Íder ao Presidenie do seu Partido cabe ao
Presidente do nosso Partído. Mas eu não abdico de ter o
direitQ, -cOmo reprCseritante diquele pensame:ó.to, certo
ou errado- achó que está certo, mas V. Ex• acha que
está errado·-~ -que norteou o politica econõniico_finaficeira ~és~ País1 _ n_ão de .agora, mas desde 1963 de
d,izer, taÍnbém, em outra sessão, o que penso de todas as
propoStas do Presidente. do seu Partido. Acho desculpe-me diZer --que fora as ressalvas que tenho de
alguns pontos, a fala do Presidente de seu partido, realmente; foi um passo adiante. Vamos contribuir para a
curiOSidade de V. Ex• Com o poucO ou muito prest'ígio
-que tenho__ nesse governei-, procurarei responder; no mais
breve espaço de tempo, a. essas indagações que V. Ex•,
hoje, fa~, sob a forma de_ requerimento ·nesta· Casa.
QuCni fala .assim não é gago, desculpe lhe dizer.
o SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Virgflio
CavalCante, Vou aguardar o pronunciamento pe V. Ex•,
-_mas já- ãcé-ifo comC? pdrileiro passO; Vamos--aguardar o
- debate sobre' o Decreto-lei n~' 2.045.

~ o"_Sr. Vifgmo tii:V~J.a' _:_ Sentír:me-fa muito honrad-O
em ser Vír.gilio ·:cavlilcantC, --mas no momento sou
Vi:,~~i_o _!ãvo~ .

--o

(! 0 Banco Central ou 0 Banco do Brasil, direSR. ITAMAR FRANco --Nobre Senador Vírgirio
tamente ou por intermédio de agência, no pais ou
Tâvora, já aceit~? Primeira o'pcirtunidade que v·. EX• dâ
no exterior-, ou ainda entidade coligada, devedor,
ao ·sen~do da República de,nuina S:C$.São secreta, debater
garante: ou avalista de operação financeira ou co- -- - -esses acordos. Vamos B.ceitápla, se bem que; pretenderia
mercial em que figure como parte credora 0 Media
que fosse nu.ma seSsão pública. Mas de qualquer forma.
Banca (Itâlia)? caso afirmativo fornecer cópia dos
já eStàrnos ava'nçando~ -vamos avançar.
documentos contratuais pertinentes.
O Sr. V~gílfo Távora
verdadC que esses documentos confidenciaiS não podiam ser apresentados ein
Sr. Presidente, vou encerrar, atendendo o alerta da
sessão pública. Então, não temos o que esconder. Nessa
Mesa. Pediria, antes, a atiõção dos Srs. Senadores do
SessãO secreta, a que V. E·x• se refC:riu. vaniOs discutir esmeu Partido. ComO nós podemos falar realmente em
ses documentos.
moratória, como podemos discutir a divida, Srs. Senadop
res do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, se
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Virgflio Tâvonós não conhecemos sequer, não essas indagações que
ra recebi, como Presidente da Comissão de Finanças,
faço neste instante, mas o primeiro crédito ampliado, asp
não como Senador, o acordo feito com o BIS e com o
sinado com o Fundo Monetário Internacional? Se cop
Tesouro Americano, sob a chancela de ...confidencial".
nhecemos sob sigilo o que foi assinado com o Banco de
Mas gostaria de pedir a V. Ex• uma coisa: nesta sessão
Compensações e com o Tesouro Americano, e não podesecreta além de discutirmos o problema da dívida extermos debater de público porque estâ sob o carimbo do sip
na brasileira, com toda a sua documentação, que V. Ex•
gilo? Se conhecemos, trazido aqui pelo Líder do nosso
trouxesse o primeiro acofdo firmado pelo Brasil com o
Partido e por mim, o chamado Projeto 1 e Projeto 2?
Fundo Monetário Internacional, não carta de intenções.

a

--e.

O Sr. VirgOlo T âvor• - Eminente Senador, antes de
V. Ex• terminar, solicitaria um aparte.

Não quero carta de intenções. Quero o acordo am-pliado
com o :t='undo Monetário Internacional.

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se-nador Vírgilio Távora.

O Sr. José Llns- Permite-me V. Ex• um aparte? (assentimento do orador) Pelo que vejo, V. Ex• quer uma
cópia de tOdà a documerUaçio...
-
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O SR. ITAMAR FRANCO -li claro. Tenho o direito de querer.

O Sr. José Llns- ... Não faz diferença. V. Ex• pode
ter todos os documentos ...

O SR. ITAMAR FRANCO --O Senador Virgflio Tá·
vora não Vai dar, a mim, inas ao Senado, numa sêssão se..
creta.
O Sr. José Llns- Para os documentos que temos não
precisamos ...

O SR. ITAMAR FRANCO -

Não precisa de quê?

O Sr. JoSé Lins -.:.... Suponho que documentos para o

FMI não precisám de discussão secreta.

o· SR. ITAMAR FRANCO Virgílio TáVora, não é com'igo.

Isso é: com o Senador

O Sr. Vlrs:íllo Távora - Emínente Senador, foi aqui
arguidO Que Iiiivia doculnentos confidenciais que não podiiüri Ser ãp-reciadõs: em·- sessões públiCaS.

O SR. ITAMAR FRANCO - E os há. Se não houvesse,- não preCiS-aVa de--sessão secreta.
O Sr. Vlrg~lio. Távora- Então, que se faça uma sessão
secreta.
O Sr. José Uns- Esses documentos foram citados
por V. Ex•
O Sr. VirgOio TávOra- Vamos discutir os documentos que V. Ex• diSse:--que -não podem ser discutidos.

O SR. ITAMAR FRANCO -Inclusive o acordo com
o Fundo, que nós da Oposição não conhecemos.
o·sr. José Llns- Tenho a impressão de que V. Ex•...
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex' conhece o acordo, Senador José Uns?
O Sr. José Llns- .;. quer fazer um curso às expensas
dessa documentação que está pedindo. Não há nada
mais fácil que isso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Aliâs, se eu tivesse que
fazer 'um curso, o primeiro professor que chamaria seria
V. Ex•
O Sr. Jo_sé Llns- Muito obrigado.~ bondade de V.

Ex• Eu agradeço.
O SR. ITAMAR FRANCO-':""" Mas, Sr. Presidente,
vou encerrar. antes que; o me.strado do Senador José Lins
ou o seu doutorado feito em Harvard, possivelmente. ..
O Sr. José Lins -

Em Minas GeraiS.

O SR. ITAMAR FRANCO- Em Ouro Preto.
Permlta~me pelo menos concluir. Vejo que o Senador
José Líns não adquiriu, daquela bela e querida cídade de
Minas Ger-ais, aquelas qualidades quando às vezes, naquelas noites de lua, atravessando aquelas ruas seculares
de Ouro Preto, poderia ter adquirido.
O Sr. José Llns- Ao contrário. Como aprendi a estudar em Minas Gerais, supoilho que V. Ex• também tem o
gosto pelo estudo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ex' o primeiro requerimento, com a devidajustificativ~ sobre o famigerado Decreto-lei n' 2.048,
e um outro pedido de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda, chamando mais ~a vez a atenção do Senado,
sempre respeitosamCnte, para que o Congresso Nacional
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rejeite, como vai rejCitar ou-pretende rejeitar o 2.045, o
2.048, que é danoso à própria soberania nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
SINDICA TO DOS TRABALHADORES
METALÚRGICOS DE JOÃO MONLEVADE.
João Monlevade, l de agosto de 1983
Circular 03/83
Prezado Senhor (a):
Vimos, pela presente, informar a V. S• os lamentáveis
e graves atas de provocação da Companhia Siderúrgica
Belg-Mineíra (CSBM), levados a efeito contra nosso Sindicato.
Na oportunidade, solicitãrrios análise e pronunciamento de V. S• a respeito das denúncias contidas nos documentos de nosso Sindicato, que ora anexamos para
sua apreciação.
Sem mais para o momento, susbcrevemos-nos.
Atenciosamente, Leonardo Diniz Dias, PresidenteJoão Paulo P. Vuc:oncelos, Secretário.
SINDICATO DOS TRABALHADORES_
METALÚRGICOS DE JOÃO MONLEVADE
Exp.: 187/83

João Monlevade, 21 de julho âe-1.98)

Ilm9 Sr.

Prof. Onésimo Viannã- de Souza
DD: Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais
Belo Horizonte- MG.
Senhor Delegado:
Não obstante nosso desejo de evitar situação de ~ba
que e disputa com a CSBM, torna-se cada vez mais difícil conter a irritação dos companheiros contra uma série
de medidas deliberadamente agressivas que a empresa
tem tomado, provocando o Sindicat·J e empregados.
A voluma-se consideravelmente a relação de situações de
desrespeito aos acordos e a legislação vigente, caracterizando um nítido propósito de provocar reações de insatisfação e repúdio- certamente pã"ra servirem de pretexto a novas retaliações. Por isso, queremos novamente denunciar miriuciosãriiente essas arbitrariedades da empresa, para tentar evitar agravamento das tensões ou, na infeHcidade- de situações de desespero, deixar claro de
quem foram as responsabilidades . .Isso posto, denunciamos formalmente a empresa como responsável pelas seguintes arbitrariedades:
I. Unilateralmente, sem õlfienor apreço às eiáusuias
de acordos por ela assinados, cancelou a liberação com
vencimentos de diretores do Sindicato, buscandO; com
isso, dificultar a sua atuação na defesa dos empregados
da companhia;
2. COm o mesmo processo de asfixiar o SindicatO,
passou a recusar-se a efetuar o desconto em folha de pagamento das contribuições ao Sindicato, autorizado pelos empregados;
3. Surpreendentemente, com relação à importância
anteriormente encaminhada ao Sindicato, correspondente à doação de 50% dos valores descontados nos salários
dos empregados nos dias-da greve, em 1979,-e que, conforme acordo, seria aplicada pelo Sindicato no atendimento do mutirão, passa a empresa a solicitar Sua devo~
lução, partindo do pressuposto de que a doação seria da
Empresa, não dos empregados descontados, como deixa
claro o acordo na ocasião celebrado.
4. Desde sua implantação, o seguro coletivo corretado pela Porto Nazaré, estipulado pela Associação Beneficente dos Empregados da Cia. Sideúrgica BelgaMineira- ABEB e efetuado junto à Bandeirante de Seguro, vem sendo administrado pelo Sindicato, na qualidade
de sub-estipulante. Desde sua implantação, mensalmente, recebe uma comissão de lO% dos prêmios, cabendo
10% à ABEB e lO% ao Sindicato, assim como anualmenw
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te, apuradq _o lucro, 50% destina-se à ABEB e 50% ao
Sindicato. Entretanto, desde abril deste ano, segundo é
voz corrente, detenninou a CSBM à Associação Benefiw
cente dos Empregados da Cia. Siderúrgica BelgaMineira (ABEB) que retivesse os 10% men.Saís do Sindi~
cato, assim como não pagou os 50% do lucro de 1982,
- -conforme jã vem ocorrendo hã nove anos;
5. Violando todos os entendimentos mantidos com o
Siiú:l.icato, a-empresa dispensou, em junho, o pessoal do
Cassino (7 empregados), Senai (8 empregadOs) e do Restauran_te _(8 empregados);
6. Em meados de junho, convocou a ABEB uma assembléia, onde, segundo a pauta, seria votada alteração
de estatutos. Interessados, os empregados de Monlevade
foram em grande número, para serem informados, na
hora, do_ canCelamento da assembléia, com o-quarteirão
do prédio da ABEB cercado de pessoal do DOPS E PM;
7. Aind~ com-relação à ABEB, a proposta de alteração do estatuto que se buscava fazer era a de eliminar a
restrição de que a: Diretoria só seria reconduzída uma
vez. Cancelada a assemblêia, continua a prevaleCer a
proibição - e a antiga diretoria, já em segundo mandato, não poderia ser reconduzida. Eii.tretanto, em- nítida
burla às disposições estatufárias, indicou a CSBM o antigo presidente como vice, e o antigO vice cofio presiden1e;

8. Com relação ao último contrato de trabalho ce-lebrado entre a effipresa e o Sindicato, uma série- de
_tr_an_sgressões podem ser enumeradas:
a) Não foram gerados os 80 a 100 empregos, para
funcionamento do restaurante, concedido a troco do
~.bandOno de um anuêlo pelos empregados;
b) Atê hoje não foi implantado o lanche quente para
os empregados do horário de 23 às 7 horas, aos quais
continuam a ser servido lanche frio;
c) Continuam, e desde 1981, suspensas as antecipações de_ aumento;
d) Não obstante o compromisso formal, nenhuma diligência providenciou a empresa junto às suas empreiteiras, para obrigá-las ao pagamento do piso contratado,
bem como seus registras;
e) Até hoje não iniciOu a empresa as discussões ein
torilo do problema de manutenção do nível de emprego
na usina, embora tivesse estabelecido para 30 dias depois
da assinatura do contrato de trabalho de 1982;
f) Do mesmo modo, até hoje DãO se realizaram as negociações para regulamentação e implementação da Comissão Paritária, que haveria de examinar os problemas
de disciplina, equiparação salarial, freqUência e readaptaçãü de tiabalhadüres;
g) Não obstante o compromisso de reduzir ao mínimo as sitUações de mesclagem de pessoal da EmPresã.
Com o de empreiteiras, e a garantia de que, quando isso
ocorres-se, haveria equiparação de mesclagem, com redução salarial dos empregados de empreiteiras.
9. Desrespeita a empresa a legislação trabalhista, sonegando aos empregados o direito ao abono de férias,
pela transação de 1/3 delas contra remuneração;
10. Obriga a empresa alguns de seus servidores a acumular funções diferentes, com enorme desgate, que os
leva à exaustão e - evidentemente - sem qualquer
acréscimo salarial, além de, com isso, concorrer Para o
estreitamento do mercado de trabalho;
11. A empresa, habitualmente, corrigia a pensão paga
às viúvas na mesma data da correção dos salários do pessoal. Desde 1982, porém, não corrige essas pensões;
12. De um mês para cá, num procedimento que dá
bem à medida da mesquinharia, da falta de grandeza do
comportamento empresarial, reduziu em 60% o cafezinho que habitualmente servia aos empregados;
13. Em entrevistas pessoais, vem presSionando os empr-egados do Escritório Central, -para- que eles abram
mão da gratificação de retorno de Ferias e do anuênio
fato que repercute, negativamente, em todas as unidades
da empresa, inclusive em João Monlevade;
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14. O desprezo pelas normas de higiene e segurança
do trabalho é total. As chefias têm forçado a reativação
de atividades cujas condições jâ foram objeto de condenação da CIPA, ordenando operações extremamente imprudentes e perigosas;
15. O pessoal de manutenção está sendo submetido a
turno de revezamento de doze horas, em total desobediênCia às normas legais.
Mas o pior de tudo é o clima de franca intimidação
dos trabalhadores, implantado pelas chefias. A empresa
declarou guerra a seus empregados.
As funções da CIPA têm sido desvirtuadas. Na última
reunião, uma assistente social fez, sem quê nem porquê,
uma série de advertências quanto a mudanças de comportamento das chefias da Empresa, bem como anuncioU que. vai haver mudanças estruturais, isto dito em
ressonância a circular da empresa cuja cópia juntamos.
o··que se busca, a um tempo, é instil3r nos traDalha:d<res
o sentimento do medo e da desconfiança com relação ao
Sindicato. Infelizmente, quanto a esses pontos, os responsáVeiS CoritinUam a auferir o comportamento dos
empregados e a sua sensibilidade moral pelos seus próprios parâmetros de comportamento e sensibilidade. Só
isso pode explicar o seu equívoco_ de julgarem possível
ter êXito-nesse procedimento.
Se. fosse apenas esse o risco, não nos preocuparíamos.
Estamos_ certos da firmeza de nossos companheiros. O
que nos preocupa é que alguns deles possam não ter a necessária frieiá ante as provocações. Daí essa nossa denúncia perante V. Ex', para que, comprovado atrav~
dessa Delegacia na procedência, ponha cobro aos des·
mandos da CSBM.
Para prevenir responsabilidades futuras, estamos enviando cópiaS dessa denúncia a outras aUtoridades com
responsabilidade na área trabalhista e social. Não podemos prever que resultados advirão desse contexto. Mas
queremos, em qualquer hipótese, deixar claro que nilo
fomos oniisS:Os.
Atenciosamente. - Leonardo Dlniz Dias, Presidente
- Joio Paulo P. Vasconcelos, Secretário.
SINDICATO DOS TRABALHADORES
METALÚRGICOS DE JOÃO MONLEVADE
Exp.: B-103/83
João Monlevade, 29 de julho de 1983
Ilm9 Sr.

Alonso Starling
DD. Chefe de Divisão de Siderurgia da CSBM
Nesta----------- ------------ -------------Prezado Senhor:
Recebi, em 22M7-83, em meu local de trabalho, e dirigida a mim, Carta de Advertência de n'i' DISI 014/83, que
- também foi aSsinada por meu Chefe de setor. Entretanto,
para absoluta surpresa minha, ao lê-la, verifiquei que
nela se questionavam problemas pertinentes ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade
(STMJM), seu Informativo Sindical e aspectos da
atuação do PreSiCfente do STMJM.
Como trabalhador dessa empresa, aceito tranqUilamente seu direito de aplicar sanções disciplinares sempre
que minha conduta, como empregado, as enseje. Como
Presidente do STMJM, porém, repilo qualquer tentativa
de ingerência ila minha atuação sindical. Censuras ou
advertêricias ao Presidente do STMJM só podem, legitimamente, ser impostas pela Assembléia do Sindicato.
Não reconheço à Companhia o direito de penalizar direter do Sindicato pelos atas que este pratica na administração do mesmo ou enquadrar na disciplina interna da
Empresa o teor dos órgãos de divulgação do Sindicato.
Muito rrienos o propósito de querer policiar o conteúdo
do que se diz e discute em reuniões do Sindicato.
Sem dúvida, o comportamento da direção da Empresa, ao aplicar tal advertência, é inédito na história das re-
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laçàes entre patrões e empregados atualmente. Mostra

ele, nitidamente, o carãter autoritário e prepotente que
move os empresários nos últimos dezenove anos, podendo reputar ao comportamento deles e dos tecnocratas a
culpa por todos os desacertos por que padece a nação na
atualidade.
Quanto ao que se publica no Boletim,.. "na forma da legislação em vigor", hã canais adequados para coibir, se
fosse o caso, eventual abuso. Extrapolando da obrigação
legal, admitiria que nos boletins Cit3<Ios (83, 82, 81, 80~
78 e 75) há referências a fatoS ciLie as pessoas supostamente inquinadas, no caso os diretores e funcionários da
empresa, que pretendem considerar ofensivas à sua dignidade, à sua reputação e ao seu decoro- e não há dúvida de que o formal desmentido a esses fatos ali mencionados seria sumamente desejãvel. Por tudo isto, seria de
toda conveniência receber o desmentido de que a CAF e
a SAMITRI destinaram aos diretores gratificação mensal de 3.200 ORTNs, enquanto, por contenção, a empresa reduz cafezinho; de que a empresa cortou o deS:CQnto
em folha de contribuições ao Sindicato; de que os diretotes da ABEB, por ordem sabe-se de quem, cancelaram a
realização de assembléia regularmente convocada, porque os empregados de Monlevade a ela compareceram
(n" 83), sendo depois reconduzidos a seus cargos irregularmente com uma simples inversão de suas funções; de
que o Engenheiro Francisco de Paula Guimarães atribuiu ao GoVerilador Tancredo Neves sobre o nível de salãrio dos empregados da CSBM (n" 82); de que medidas
de intimidação estão sendo acionadas na Usina (n" 81);
de que as gratificações menS-ais dã: Diretoria foram afixadas em 6.000 ORTNs, com reajuste mensal, além de 5%
dos lucros e outras coisas que neles se afirmam.
Mas, evidentemente, tal desmentido só seria possível
se comprovadamente inverídicos os fatos mencionados.
Num ponto estou de acordo com V. S• - esses fatos são
absolutamente indecorosos, indignos e maculam a reputação das pessoas neles envolvidas.
No canal próprio, o empregado Leonardo Diniz Dias
impugnará, por injusta,- a referida advertência. Jâ o Presidente do STMJM ignora-a por inépta, arrogante e descabida. Além do mais afirmamos: se ouvidas as vozes
mais sensatas, mais dignas, mais aem.oC!áiicaS,- soariam
elas como libelo contra a medida adotada, que no m(nimo, avilta e minimiza a atuação de pessoas que deveriam
erigir o primado da finalidade social de sua importante
função e, se assim acontecesse, talvez não chegassem a se
degradarem tanto aqueles que a conceberam e os que se
dispuseram a servir de instrumento dC sua ·apticãção. Não estão, evidentemente, fora de nosso campo de entendimento os objetivos pfovocativos dessa e outras medidas que a empresa vem adotando, as quais estamos comunicando às autoridades responsáveis petas- QueStões
sociais em nosso país.
Saudações Sindicais. - Leornardo Dlniz Dias, Presidente.
CC.: Dr. Tancredo Neves, Governador do Estado Dr. Murllo Macedo, Ministro do Trabalho- Dr. Geraido A. N. Miné, Secretário Geral Trabalho- Dr. Antônio
Aurellano Mendonça, Presidente da Rep.ública - Secretário do Trabalho em Minas Gerais - Comandante da
4• DE- Belo Horizonte- Senadores e Deputados Estaduais e Federais. - Prof. Onésimo VIana de Souza,
Delegado Regional do Trabalho.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON, NA SESSÃO DE 25-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES ..Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresidCnte, Srs. Sei:tãdores:
O nobre Presidente desta CaSa designou-me para dirigir uma breve saudação à delegação de Senadores japones~ que se encontram em nossa tribuna de honra: Juro
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Morita, do Partido Neo-Liberal; Masakuni Murakami,
Partido Liberal Democrático e Híroyuki Kowishi, do
Partido Social Democrático.
Certamente, o emiJiente Senador Nilo Coelho quis homenagear, com esta escolha, o lutador perseverante da
educação.
Poderia exaltar o Japão por numerosos motivos, mas
prefiro, nos poUcOs niinutos que me foram reservados,
focalizar o Japão como um milagre da educação.
Em meados do século passado, em 1868, o Imperador
Matsuhito, da Dinastia Meiji, decidiu destinar 50% do
orçamento do país à educação. A partir dessa decisão, o
Japão, que era um país feudal, transformou-se, em um
período de 4 décadas, numa potência mundial, que surpreendeu a humanidade, derrotando, no começo deste
século, a poderosa Rússia czarista.
Depois, o Japão continuou a dedicar a mâxima prioridade à educação.
Sobreveio a Segunda Grande Guefra Mundial. O Japão foi vítima de um devastador ataque atômico nascidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas, graças à educação
e à cultura do seu povo, o Japão ressurgiu das cinzas, e
hoje é, novamente, uma grande potência industrial que
consegúiu a proeza dC -superar o seu vencedOr, Os Estados Unidos, arrebatando-Lhe o título de maior produtor
mundial de automóveis.
Neste momento, eminentes visitantes, proclamo que o
Japão constituirá, para o Brasil, uma permanente fonte
de inspiração. Nós, neste Congresso Nacional, também
lutamos para dar à educação a prioridade que ela merece
- a prioridade I, a prioridade 2 e a priorídade 3.
Além de exaltar o exemplo japonês, desejo aproveitar
esta oportunidade para exprimir nossa profunda gratidão à OOniribuição ínestimâvel do iapão ao desenvolvimento brasileiro. não apenas na área da agricultura, mas
também na da indústria. Sem a colaboração dos imi. grantes japoneses que escolheram o Brasil como a sua segunda pátria, não registraríamos, em várias áreas do
nosso território, tão alto grau de progresso.
Nossos irmãos japoneses, sejam bem-vindos aO-Senado Federal. (Muito b~m! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 25-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero esclarecer a posição da Liderança, que vota
contra o projeto de lei, e aduzir as razões dessa manifestação.
- --A medida proposta tem por objetivo instituir o tombamento das estações terminais da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em Porto Velho e Guaj3.rá-Mirim,
no Estado de Rondônia.
Aiega~se, na juStificação, que ''as estações terminais
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que jã estão
sendo utilizadas como museus, são marcos históricos
que retratam uma época de desbravamento e interiorização ... "
Sobre o assunto, vale esclarecer que o patrimônio da
antiga Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi transferida à União, conforme dispõe o Decreto n9 58.501, de
25 de maio de 1966, e Termo datado de 25 de agosto de
1976, quando a RFFSA efetivou aquela transferência.
Devewse acrescentar, ainda, que qualquer decisão
sobre a matéria é da competência do Serviço do Patrimôn_io Histórico eArtfstico Nacional- SJlHAN, consoante estabelece o art. 59 do Decreto-lei n'~ 25, de 30 de novembro de 1967.
Assim sendo, verifica-se que a medida proposta não
possui condições de ter prosseguimento.
Ocorre, Sr. :Presidente, que o Governo do Estado de
Rondônia, já iniciOu o tombamento de 8.lgumaS estações
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terminais dessa estrada que marca, realmente, uma fase
histórica da colonização da Amazônia, do povoamento,
da penetração dessa imensa região, porque foi a sua
construção iniciada em virtude do Tratado de Petrópo!is, de 1903.
Essa estrada depois foi desativada e agora está sendo
recuperada. A finalid-ade_-do projeto seria realmente digna de todo apreço se essa providência não se situasse,
como se situa, na competência específica do Poder Executivo e se sobre o assunto jâ o governo do Estado de
Rondônia não tivesse tomado a iniciativa de fazer esse
tombamento que realiza, também, com o apoio do Ministério da Educação e Cultura.
São essas as razões que nos levam, Sr. Presidente, a
votar contra o projeto. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 25-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Si:nadores:
A proposição tem por objetivo iflcluir, em letras garrafais vermelhas, a seguinte inscrição nos volantes da Loteria EsportiVa" Federal: "O jogo é um vício. Antes de jogar, pense no leite de seus filhos. A possibilidade de você
ganhar é de l em I milhão".
Na justificãtiva apresentada, alega-se, entre outras razões, o seguinte: ..Angariar fundos para educação e assistência social, através de veículos deseducativos é desservir aO poVo. ~ desainor Õrgariizado em circulo vicioso".
A propósito, cumpre assinalar que a medida proposta
encerra imprOpriedade conceituai na medida em que rotula como vício o concurso- PrognóstiCo denominado Loféria Esportiva, procura-ndo dar à matéria, destarte, uma
solução simplista e inócua.
Por outro lado, cabe considerar que o funcionamento
da Loteria Esportiva Federal tem propiciado recursos
expressivos para o desenvolvimento de programas e projetOs eminentemente sociais, através dos quais se tem be-neficiado a popul~ção brasileira.
São essas as razões, Sr. Presidente, que nos levam à rejeição do projeto. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 25-8-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO LOBO _(PDS- PI. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria, neste momento, de encontrar o tom justo
para esse meu pronunciamento, porque, Sr. Presidente,
tenho receio de não ser bem entendido no que pretendo
dizer a esta Cas-a,- neste mOffiC:ilto. sr; Presidente, é bem
verdade, e o Brasil todo estâ testemunhando, que o N ardeste atravessa um período trágico, arrasado por secas
persistentes e cruéis que têm destruído a sua fraca infraestrutura. Os rios secaram, as lagoas, hâ muito que estão
esturricadas no barro rachado das suas bacias.
As chapadas estão verdadeiramente escalavradas, secas, calcinadas, num tom cinza de tristeza. Os rebanhos,
quase totalmente dizimados, e a agricultura. durante
três, quatro anos. mal responde à semeadura, a colheita
não dando nem para se recuperar, nem para reproduzir
aquilo que fOi plantado na terra.
O Nordeste tem sofrido, Sr. Presidente, tremendas
agruras. Tem passado por períodos de extrema crueldade, para aquela população perdida nas chapadas, nos
carrascos das suas terras, jâ normalmente secas. E o
Nordeste agradece, também, penhorado, sensibilizado, à
solidariedade do povo brasileiro, aquela solidariedade
que faz com que as populações das cidades dos estados
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sulinos, ·ctos estados do centro-sul, se comovam com o
drama das populações.
O Nordeste também agradece à imprensa, Sr. Presidente, as notícias seguidas que têm sido dadas..
Mas, Sr. Presidente, o Nordeste estã muito PreOCupa-:.
do com essa imagem que a Imprensa está tentando criar
daquela região e daquele povo.
Srs. Senadores, nós somos um povo pobre e sofrido,

mas não somos um povo de comedores de calangos e
nem de comedores de ratos. Essa imagem repulsiva que
se estã tentando difundir por toda a imprensa rião é vei..dadeira.
Vejo estampado num órgão como o Jornal do Brasil Ó
retrato trâgico de um homem do Nordeste, apresentando

um calango como a base da sua alimentação e da sua
família. Isso não exiSte no Nordeste, não existe no meu
Estado. onde conheç_o de perto o sofrimento do seu povo.
Basta ver, Sr. Presidente, a face desse homem que o
Jornal do Brasil reproduz, para se ver logo que se trata
de um debilóíde mental, até o modo como ele sustenta·~
calango é de um pobre doido que não tem nem consciência do que está fazendo. Esta não é a imagem do nordestino. Esta não é a im.ageril. -daquele pOvO soÍrido, que
deve ser guardada pelo coração e pela solidariedade do
Brasil.
Sr. Presidente, nós não somos comedores de ratos nem
de calangos. É verdade que estamos sofrendo horas crueis de seca, mas também é verdade Que -as" nossas cidades
ainda estão intactas el:n tódo o Nordeste, as famllias a:inda mantêm o mesmo padrão de decência e de honradez,
que sempre tiveram -e o comPortalnento ilibado, que
sempre foi apanágío das famílias nordestinas.
Sr. Presidente, gostaria de çlizer, também, neste momento, e é aqui que o faço com rnuito cuidado:_n__uo<;a_as
medidas emergenciais, os socorros, foram tão generosos
para com o Nordeste como na atual situação, como nesta atual fase de seca e de sofrimento daquela gente.
O Governo tem se desdobrado, através de frentes d~
serviços, que não têm limite de alistamento para os homens, para as mulheres e para as crianças. E é verdade
que se é pequeno o salário dado nas frentes de serviços,
eles representam uma grande ajuda para aquela gente.
Sr. Presidente, são CrS 15.300,00 por apenas doze dias
de serviço. Doze dias de serviço, quase só da freqUência e
da presença daqueles homens, daquelas crianças e daquelas mulheres nas frentes de serviços, representam
uma grande ajuda do Governo para as populações que
estão sofrendo a inclemência da seca.
Além disso. a SUDENE mantém verdadeiros batalhões de carros-pipas, transportando a água dos mais
distantes rincões -e mananciais, para atender às suas populações.
Os bancos oficiaiS, -co-mo O Banco do Brasil_e o Banco
do Nordeste, têm usado o 'PROAGRO, para perdoar, seguidamente, as dívidas ou os empréstimos que aqueles
lavradores assumiram para suas plantações perdidas. As
prorrogações dos empréstimos de toda a região do semiárido estão sendo efetivadas,_
E agora o· FINSOCIAL está financiando esses célebres
cestões de alimentos para os flagelados do Nordeste.
Eu não quero, Sr. Presidente, minimizar a situação daquela região. Não quero dizer que nós, do PiaUí, do Nordeste, do serni-ãrido, estamos vivendo dias de rosa. De
maneira nenhuma, não é essa a minha intenção. Quero
dizer, Sr. Presidente, que o Governo está fazendo o quê
está ao seu alcance, para minorar o sofrimento daquela
gente.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO LOBO -Com muifó pfazer conCedo o
aparte, pela ordem, ao nobre Senador Alberto Silva.
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-ó Sr. Alberto Silva - Nobre Senador João Lobo; iu
quero solidarizar-me com o discurso_de V. Ex•, quando
Com-eÇa dizendo, que não somos um povo que come rato ·
ou que come calangos. Tem razão V. Ex•, que no meio
do drama aparece a exploração, talvez para sensaciona.lismo, apresentar um homem, como muito bem V. Ex•
diz, um debilóide, com um calango pendurado como se
isso fosse a alimentação dele. Quero solidarizar-me com
a colocação que V. Ex• faz com a qual eu estou de pleno
acordo, e também quando V. Ex• diz que o Governo está
fazendo um esforçO que é reconhecido por todos nós sem
o que, a esta altura, aquelas populações já estaiíaln eln
uma situação bem mais dramática. Entretanto, nobre Senador João Lobo, V. Ex•, como eu, engenheiro que viveu, ali naquela região que conhece os problemas da
área, nós temos alguinas críticas a fazer d3 forma como
está sendo feitO ó atendimento. E começo. nobre Senador João Lobo. os 15 mil cruzeiros para os f2 dias podem ser - V. Ex• usou uma expressão, "ganhar o dinheiro -de um3 ma:neii-a ffiole". Não é. ~ du_ra, porque
eles vão para uma frente d~ emergência,_ geralmente col(;IM
cada num lugar distante de olldC ~ora o flagelado. EtC
tem que se deslocar, e televisão já mostrou pessoas andando 6, 7 km para as frentes de emergência. Eu creio
que um pequeno rep~ro poderia ser feito, sem muda,r,
sçm diminu{r em nada o esforço que o Góvei"p.o ,está fazendo nem o discurso de V. Ex• É que este trabalho agora, de atender à_s_populações que sofrem, poderia ter um
pequeno acréscimo. E, que ao invés de se estar fazerido
obras que não repr~entam h ada para a região, que este
trabalho fosse feito, por ~ep1plo, de que vive o nordestino1 De roça. Se chover Pr~ximarnente, em outubro e novembro, lá no- sul de: nosso_ Esta~o, não tem uma roça
pronta, porque "as homens estão_ nas frentes de emergênciãs fazendo Obras que não têm significado. Uma correção no rumo; que esses homens usem o seu tempo e o
dinheiro que o Governo está dando, para fazer ao menos
a roça, porque se chover, vai salvá-los. No mais,
solidarizo-me com V. Ex• pelo belo discurso que faz nesta tarde.
-

a

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte de V. Ex•,
e naturalmente distorções existirão. Mas, eu posso testemunhar, pelo menos no meu Estado, no Piauí, nas regiõeS que visitei, agora, neste rriêiidejulho. As frentes de
serviço procuram se localizar quase sempre nos núcleos
populacionais dos vários municípios. Além disso, tentase diminuir a distância que o homem tem que percorrer
para atender àquela presença física do local do alistamento. E os homens têm apenas que comparecer durante
três dias por semana.
O Sr. Alberto Silva- Não. em todo_s os lugares, nobre
Senador.

O SR. JOÃO LOBO - Em algumas partes, V. Ex•
tem razão. Algumas frentes de serviço, principalmente as
frentes de serviço_ a cargo dos BEC"s ~Batalhões de
Construção - exigem talvez cinco, quatro dias, dependendo esse critério do homem que está conduzindo aquela frente de serviço.
Mas, Sr. Presidente, C;$ 15.300,00, aparentemente, é
uma quantia inSi&nificait1e para -aqueles pobres lavrado-_
res do meu Estado, do Nordeste arrasado. Agora, precisamos Jevar em consideração que em cada famrtia, normalmente numerosa, as frentes de serviço acolhem agora, neste período, às vezes 2, 4 membros de cada famfiia:
mulheres, crianças, rapazotes, adultos, velhos, aposentados do FUNRURAL, que somam às suas aposentadorias ainda essa ajuda que o Governo lhes dâ pela frente
de emergência.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não quero defender
de maneira nenhuma, - foi por isso que eu quis encontrar o tom justo de falar- minimizar a a tua I Situação do
Nordeste. Ninguém é mais revoltado com a falta de con-
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tlmiidade, com a falta de decisão política para se resolverem, definitivamente, os problemas da seca do Nordeste,
ninguém é mais revoltado do que cu. E esse é o grande
mal, Sr. Presidente. O Governo a dota medidas emergenciais; quando _caem as primeiras chuvas ele desativa totalmente as frentes de serviço e esquece que existiu seca
no Nordeste. Contra isso é que nos revoltamos. Nós queremos uma continuidade nos fluxos dos recursos, para
que esses problemas sejam resolvidos de uma vez por todas. Porque, hoje, Sr. Presidente, os técnicos do Nordeste, os homens do DNOCS, da SUDENE,_ conliCcein profundamente os problemas do semi-árído nordestino e sabem como resolvê-los. Simplesmente nós não temos recursos Para resolver esses problemas_. Nós necessitamos
de uma decisão política que resolva, de uma vez por todas, esses cruciais problemas de grande parte da população brasileira.
Sr. Presidente, é estarrecedor o fluxo de dinheiro -que
tem ocorrido no :Nordeste, e todos os Srs. Senadores já o
conhecem sobejamente. Nós vimos o depoimento da
_Diretor-Giiral do DNOCS quando disse, naqUela ocasião - na c0mis$ão que estuda persistência da pobreza
no Nordeste- que desde 1909até 1982,73 anos de combate às secas, levaram para o Nordeste menos de 10%
dos dinheiros gastos com a construção de Itaipu. Isso
sim, contra isso é que nos revoltamos, contra isso é que
temos levantado seguidamente a nossa voz.
O Sr. Hélio Gueiros nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. JOÃO LOBO (PDS ~ PI) --Concederei o
p~lã ordem, conceder o aparte

apai-te a V. Ex• já. Vou,
ao Senador José Lins.

O Sr. Hélio Guelroo (PMDB- PA)- Eu pedi pri·
meiro.

O SR. JOÃO LOBO (PDS- PI)- Então, peço des·
culpas a V. Ex• e concedo o aparte ao nobre Senador
Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador João Lobo, antes de tu-do, quero dar meu testemunho sobre as intervenções sempre sériiiS e patrióticas que V. Ex• tem proferido nesta Casa, inclusive ao abordar o tema do flagelo
da secã, no Nordeste. Também tenho tido oportunidade
de ouvir de V. Ex• criticas à ação do Governo em determinadas situações. De modo que reconheço, em V. Ex•,
autoridade para falar no assunto. Quer me parecer, po;
rém, eminente Sen~dor João Lobo que neste caso da fo~ografia do calango ou do rato, V. Ex•, como nordestino
brioso, está tendo apenas uma questão de pudor, V. Ex•
se envergonha de ver irmãos seus sendo obrigados a comer esse tipo de alimentação, e por isso desmente o jornal e desmente a televisão também .••
O Sr. Alexandre Costa -

O que é uma verdade.

Sr. Hélio Gueiros - ... porque acha indigno uma
pessoa com fome comer calango e comer rato. Nobre Senador João Lobo, para mim o ·que é indecente, o que é
indecoroso é a fome. E a fome, eminente Senador João
Lobo, está mais do que comprovada, não só na reporta·
dos jornais, como também pela televisão, que.mos-tra criancinhas chorando com fome. Para mim, ~so é
que é indecente e vergonhoso. Quero dizer a V=:~gl• que
há casos famosos na história dos homens, que ém determinadas emergências, não só calango, nem rato, mas comem até gente. V. Ex• conhece a história famosa de um
desastre de avião, nos Andes, no qual os sobreviventes
iam comendo os despojos, cadáveres, daqueles que iam
sucumbindo. Então, eu não vejo nada de mais, hoje, a
_O

gem
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população do Nordeste, com fome, lançar mão de calan-

gos, de ratos e de gatos. Até mesmo porque existe aquele
famoso ditado que em restaurante se passa gato por

lebre. Assim, quanto a isso, acho que V. Ex.-' não deveria
ter esse pudor exagerado com relação a essas reportagens, até porque acredito que elas estão colaborando
para· que o GovernO olhe com mais carinho aquela situação. Dei o meu testemunho, e disse ao Senador Almir
Pinto que, desde que cheguei a esta Casa, ouço a Bancada do Nordeste todo dia reclamar providências do Governo Federal, com relação à situação do flagelo da seca
no Nordeste, mas também disse a S. Ex• que, enquanto a
televisão e os jormiis não deram eco às queixas de V.
Ex'S, nesta Casa, o Governo--ficaria mouco, não _ouviu
nunca os ·desabafos e as explosões de V. Ex• Por isso,
acredito que V. Ex•, ao invés de censurar e criticar-os órgã9s de imprensa, deveria, isto sim, reconhecer o bom
papel que eles estão prestando, para que o Governo sinta
o problema real do Nordeste. Quanto ao detalhe de V.
Ex• achar que quinze mil cruzeiros mensais é remuneração condigna, porque o trabalhador recru_tadQ poressas frentes não consome grande esforço, quero dizer a V.
Ex•, como nordestino que sou, que nordestino não enjeita trabalho, eminehte Senador João Lobo, ele não anda
atrás de período curto de serviço, ele não anda atrâs de
moleza, ele faz questão de trabalhar. O que o nordestino
quer é um salário digno. Então, o GOverno Federal deveria saber que I 5 mil cruzeiros ê um salário - volto a repetir - indecente. Ninguém poderia ser contratado, no
Brasil, por menos do que o salârio mfriíffio--;e o Governo
sabe qual é o salário mínimõ. O detalhe de que criança
também é recrutada para a frente de serviço não resolve
o problema, porque a criança deveria estar na escola, a
mãe da criança deveria estar preparando um mingau
para os trabalhadores, quando eles voltassem das frentes
de trabalho. De modo que eu acho que essa remuneração
de 15 mil cruzeiros é desumana, não interessa o ângulo
sobre o qual estamos vendo o problema. O Governo tem
de dar uma remuneração condigna. Se é para trabalhar 6
horas, trabalha 6 horas, se é para trabalhar 8 horas, trabalha 8 horas. O que o flagelado nordestino querê uma
remuneração que dê para sua sobrevivência. De qualquer maneira quero dizer a V. Ex• que sempre o ouço
com a maior atenção. Apenas pedi licença para discordar sobre a condenação que V. Ex• faz sobre, talvez, algum sensacionalismo da imprensa, mas acho que, em detenninadas situações, esse sensacionalismo vale para tc::ntar resolver o problema. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO LOBO -Co_ncedpjá o aparte a V. Ext
Nobre Senador Hélio Gueiros, enquanto estava escutando V. Ex•, lembrei-me do início do meu discurso. Eu
disse que gostaria de encontrar o tom certo para fazê-lo.
Na argumentação de V. Ex•, eu encontrei, com muita
nostalgia para mim, reminiscências do meu própriO pensamento. Devo dizer a V. Ex• que fui, durante 4 anos,
Líder do PMDB da minha Assembléia, por isso conheço
bem esse tipo de argumento c essa revolta que os homens
da Oposição sempre têm, quando abordam os esforços
ou os problemas do Governo. De forma que entendoperfeitamente o argumento de V. Ex• e sei corno raciocinam os homens do PMDB, porque já fui, com muita
honra para mim, também, do PMDB, da Oposição.
Gostaria de dizer a V. Ex• que não consigo nem responder, com muita ênfas-e; a essa crítica que V. Ex• faz
ao meu pronunciamento, porque esse tipo de raciocínio
foi também meu durante muitos anos.
Estive recentemente no meu Estado, andei nas suas cidades, nas regiões mais pobres do Piauí, nas mais sofridas e nas mais secas, e digo, sem medo de errar, que o
Piauí é o Estado que está 100% em emergência, talvez
com urna área muito maior do que a do Ceará. Acho que
o Ceará só tem 93 ou 95% de emergência. O Piauí tem
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IOO%:Todo o Piauí esta flagelado por essa seca que vem
se repetindo há quatro anos, quatro cruêis anos, em que
a seinf:nte pla-nütda no solo não se reproduziu nem em
quantidade suficiente àquela semeada. Devo dizer a V.
Ex• que, a esta altura, no Pia ui, os homens estão alistados nas frentes de serviços, juDtarneilte com as mulheres
e as crianças. Temos no Piauí uma atividade extrativa,
cuja época coincide com os mêses de agosto e setembro,
é a extração da cera de carnaúba, uma atividade que dá
·muitos empregos porque realizada em grandes áreas do
interior. Pois bem, digo a V. Ex•, asseguro-lhe com toda
a honestidade de propósito, que hoje os maiores carnaubais do Piauí estão inlactos, não podem ser cortados
porque todos os trabalhadores rurais eSião alistadoS nas
frenteS-de serviço. Não existe trabalhadores disponíveis
j)arã. ã: atividade extrativa da cera de carnaúba. Realmente eles recebem um salário ínfimo, CrS 15.300,00 por
"iii.ês, mas que, juntado ao dos filhos, das esposas e de
todo aquele contingente familiar, compõe uma renda superior ao que nOrmalmente têm naquela região do interior piauiense.
Longe de mim, Senador Hélio Gueiros, querer fiCar
satisfeito com essa situação. h evidente que fico envergonhado quando vejo quererem transformar os nordestinos em comedores de ratos e de calangos, acho isso repulsivo. Acho, também, imOral a fome. Como V. Ex• eu
tenho uma revolta íntiina, incontida, pela situação de
pobreza em que o Nordeste vive mergulhado, mas transformarem o homem nordestino num debilóide mental
que segura um calango para Comer, comendo calango
com farinha, comendo ratos, isso é uma inverdade, urna
imagein falsa e depreciativa do homem nordestino.
Não existe isso, asseguro a V. Ex•, pelo menos, no meu
Estado, no -EStado do Piauí que conheço de -perto ...
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte,
Senador João Lobo?
O SR. JOÃO LOBO --Concederei já, com muita
honra o aparte a V. Ex•, neste momento.
Não existe isso. No Piauí não há comedores de ratos,
nem comedores de calangos a não ser que encontre um
debilóide como este que está exposto no Jornal do Brasil...

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO LOBO- Vou interromper meu discursO para conceder o aparte ao Senador José Lins e em seguida a V. Ex•, pela ordem.
-O Sr.José Lins- V. Ex' toca num ponto muito sensível. Não sei, nobre Senador, se a divulgação candente e
sistemática, de imagens como essas, pela imprensa, servem ou desservem ao nordeste. A imprensão que tenho é
a de que isso deixa alguma mácula que vai exigir muitOS
anos para ser apagada. Temos sido castigados pelas seCas, que as safras têm sido frustradas nesses últimos qua~
tro anos; a pobreza invade os lares do nosso povo, mas
expor também é hUmilhar e essa humilhação não sei se
- -ilos ajuda ou se desajuda. o sertanejo está acostumado a
conviver com a flora e com a fauna; os animais silvestres
f~zem-parte da nossa alimentação diária. Aliás, o Nordeste não é só sofrimento. Amanhã, se -as chUvas volia~
rem e o Governo trabalhar, tudo mudará.
-O Si. Alexandre Costa- Um décimo do que a Coroa
comeu da Nação.
O Sr. José Lins - Eu não tenho a avaliação para julgar o que diz V. Ex•, peço desculpa,
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Lins dor, ...

De qualquer modo, nobre Sena-

O Sr. Mauro Borges - Eu gostaria ... Eu estou insistindo nesse aparte há muito tempo.
O Sr. JoséLins- ... quero insistir na tese, pois não sei
se a imprensa - que talvez faça isso com toda boa vontade - se está nos ajudando ou desajudando.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?
O

Sr~

Mauro Borges- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO WBO- Eu gostaria de ouvir todos os
Srs. senadores, com muita honra, com muito prazer.
O SR. Alecxandre Costa V. Ex•.

~ muito rápido o aparte a

O SR. JOÃO LOBO- Como V. Ex• vê, o Senador
Mauro Borges ...
O Sr. MBUr() Bor_ges -:po.

E ~tou na fila há muito tem-

o- SR. JOÃO LOBO- ... está na sua frente, e eu da·-rêf imediatamente o aparte. Tem o aparte, V. Ex• Sena-

dor Mauro Borges.
O Sr. Mauro Borges - Senador João Lobo, é claro
que V, Ex• recebe, não apenas de minha parte, mas de
toda a Casa, e de todos os brasileiros, a nossa solidariedade e muito mais ainda aquele povo sofrido e pobre que
está lá. Agora, o que vemos é que esse tema tem sido trazido freqUentemente ao debate do Senado e sempre com
críticas, umas mais fortes, outras mãiS fracas, mas sempre críticas. Há várias regiões do mundo, inúmeras regiões, vastas regiões do mundo sujeitas ao fenômeno da
seca. mas, em muitas delas - eu já estive em várias esse fenômeno foi dominado, foi domado, e não há nenhum problema de seca, eles resolveram. Aqui, nós temos clamado constantemente estes anos todos, e o
problema está af sem solução. Isto é fruto, evidentemen~
te, da incompetência, da imprevisão de quase todos os
governos, alguns com mais boa vontade outros com menos, mas todos incapazes para resolver o problema. E o
que fazer? Qual seria a melhor forma de solidariedade
que, neste momento, poderíamos prestar ao povo do
Nordeste? Era tomar, aqui e agora, providências para
que nunca mais se repita o que está acontecendo com o
Nordeste; que se crie aqui, no Congresso, uma Comissão
Mista e que se exija, agora, no quente, no calor do sofrinlento, um -plãii.O efetivo para a solução do problema da
seca do Nordeste. Que não se deixe acabar, que não se
alegre com alguma chuva que caia de repente e ninguém
fala mais na seca. É preciso que, agora, se resolva, se
crie, efetivarni:mte, um plano e medidas definitivas para
resolver o problema. Todos Sabem -já foi falado aqui
- que a seca era conhecida, todos foram avisados, só
não tomou providênciaS quem não quis. Portanto, a melhor forma de darmos a nossa solidariedade àquele gnlnde e valoroso povo do Nordeste, é através de um planejamento e de aÇão imediata. Era o que eu tinha a dizer a V.
Ex•, com a minha admiração.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha) - Quero lembrar ao nobre orador que a
. · sessão se exaure dentro de 3 minutos. Peço a V. Ex•
·:.-aproveitá-los para concluir.

_o SR. JOÃO LOBO- Sr. Presidente, tenha 5 minutos de tolerância, vou conceder o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa, e encerrarei.
O Sr. Alexandre Costa - Eu agradeço e vou ser rápido. Estava ouvindo-o em meu gabinete e vim quase em
sua ajuda. Pensei que a revolta de V. Ex• fosse contra o
que o Governo-não fez,-durante sêculos, para atender às
secas do Nordeste, que são um problema estrutural. Mas
vejo que V. Ex• está revoltado com a Rede Globo, que
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mostrou a pura verdade, puramente a verdade. A Rede
Globo não mentiu, não criou, não imaginou, mostrou a
imagem da vida triste e da miséria que sofre o povo nor·

destino. V. Ex• diz que o Governo está fazendo um grande esforço. Eu não sei qual é o esforço- que o Governo está fazendo. O GovernO deve est_ar cumprindo o dever de
dar esmola a um povo que ele não soube, durante cente-

nas de anos, cumprir o seu dever gara sanar este problema. Basta citar o seu Estado, V. Ex• é engenheiro como
cu c sabe que é o subsolo mais rico de água do País. Poderia haver seca no Piauí se, durante séculos, o Governo
estivesse fazendo poços? Não, nobre Senador, tenha paciência. Culpe o Goverrro pelo descaso e miséria que sofre o nordestino e não à Rede Globo, que cumpre com o
seu dever.

O SR. JOÃO LOBO - Nobre Senador Alexandr:~
Costa, eu sou tão revoltado quanto V. Ex• com a persistência dessa seca em nossas regiões. Eu simplesmente,
nes~e meu pronunciamento, não estava localizando culpa em ninguêm. Sei que os governos deste País, desde antes de Pedro II que queria vender jóias da Coroa para sanar os problemas do Nordeste, todos ess!!S governos têm
culpa. A culpa é de todos nós.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.) - Estando no último minuto, a Presidência, de Oficio, se o Plenário concordar, prorroga por 5
minutos_ á sessão para que o orador possa concluir.
- Os Srs. Senadores que aprovam a proposição, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)_
Aprovada.
Havendo concordância do Plenário, esta Presidência
prorroga a sessão por 5 minutos.
O SR. JOÃO LOBO -Sr. ~esidente, agradeço a V.
Ex• e aos nobres Senadores, a -concordância para que eu
finalize este meu pronunciamento, que, longe de ser polémico, era apenas a revolta de um nordestino, de um
piauiense, para com a imagem distorcida, a imagem humilhante e perversa que os meios de divulgação estão
tentando botar em cima do Nordeste, em cima dos nor--destinos.
Nós não somos, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, comedores de ratos ou comedores de calangos; somos brasileiros que vivemos numa região sofrida ...
O Sr. Alexandre Costa- Comedores do nada, comedores do nada Não comem o calango, nem o rato, mas
comem nada.
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O SR. JOÃO LOBO - ... numa região castigada,
numa região que precisa da assistência, do cuidado, de
todo o desvelo e da inteligência dos seus homens públi·
cos. Precisamos de decisões políticas para que o Nordeste não volte a sofrer os efeitos das secas; nós precisamos
que o Governo preste a atenção, pois as secas são cíclicas, repetem-se periodicamente, mas que esta seca pode
ser combatida, com decisão, com a decisão política de se
investir dinheiro, porque nósjâ temos a técnica para tor~
nar quase nulos os efeitos das longas estiagens como esta
que está se abatendo sobre o Nordeste.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Imprensa brasileira,
por mais boa vontade e sensibilizada que esteja pelo so·
frimento do Nordeste, acho que nos presta um grande
desserviço ao criar uma imagem falsa, uma imagem hu·
milhante de comedores de ratos e calangos. Nós somos
brasileiros, temos os mesmos hábitos alimentares de to-dos os outros brasileiros.
Sr. Presidente, nós estamos passando por um grave
perfodo da.nossa história, que saberemos atravessar para
nos integrarmos e nos aproximarmos, cada vez mais, de
todos os habitantes desta grande Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b~ml)
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TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1983

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1983
Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 1" É aprovado o texto do Tratado de Amizade
e CoOperação entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de março de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1983. -Senador Nilo
Coelho, Presidente.
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l.I -ABERTURA
1.2 1.2.1 -

EXPEDIENTE
Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n"'
213(83, de autoria do Sr. Seri.ador
Lourival Baptista, que instílqi o
Dia do Voluntariado Nacional.
1.2.2 -

Discursos do Expediente

SENADOR ALBANO FRANCO - Convênio asSinado entre o
Governador do Estado de Sergipe e
o Presidente do BNDS, com vistas
à construção de estradas vicinais e
de abastecimento d'água da região
semi-ãrida daquele Estado.

SENADOR ALMIR PINTO Editorial publicado pelo jornal "O
Estado de S. Paulo", intitUlado
Agricultura urna Trincheira. Trabalbo da lavra do _Deputado Federal
pelo Estado de Pernambuco, José
Jorge, publicado pelo "Jornal de
Brasília" sob o título Seca e Desesperança.

SENADOR LUfZ VIANA Retificando informações prestadas

te da República, em favor de providências que possibilite o- envio de
recursos ao Nordeste, pelos Mioistérios do Interior e da Fazenda,
destinados ao pagamento dos trabalhadores alistados na frente d_e
serviço.

SENADOR MARTINS FILHO
- Campanha desenvolvida pela
Cruz Vermelha intitulada "Faça
chover no NOrdeste".

por S. Ex• a respeito da tramitação,
no âmbito da ConiiSSão de Relações Exteriores, de requerimento
que institui comissão especial interna destinada a examinar a dívida
Polollesa junto ao Brasil.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA _:,41'~ Anivefsá"rlO -dà LBA.
SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo ao Senhor Presiden-

SENADOR JOÃO CALMON
- Necessidade de apuração, pelo
GOverno Federal, de irregularidades que porventura tenham ocorrido na condução das negociações da
dívida polonesa com o _Brasil.

1.2 .3 :_~ Requerimento
- N9 758/83, de autoria do Sr.
Senador Lourival Baptista, solici-

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA
COLÚMBIA

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, "inspirados pelo propósito de_ reafirmar os fraternos laços de amizade que
unem o Brasil e a Colômbia;
Conscientes dos eSforços que desenvolvem ambos os
paíSes no sentido de incrementar a cooperação entre países em vias de desenvolvimento;
Empenhados em tomar ainda mais fortes os vínculos
que unem as nações da América Latina e em assim contribuir para a solidariedade e integração regionais;
Desejosos de ampliar a cooperação política, econômica, comercial, cultural, científica e técnica entre os dois
Estados;
Persuadidos da fecundidade do diálogo político, entre
os dois Governos, sobre temas de interesse comum, resolvem concluir o presente Tratado:
ARTIGO I
As partes Contratantes convêm em instaurar e aperfeiçoar mecanismos de entendimento e cooperação sobre
assuntos de interesse comum, tanto no plano bilateral
como no regional e multilateral.
ARTIGO ll
Para alcançar os objetivos previstos no Artigo I, as
Partes estabeJecem uma Comissão de Coordenação
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EXPEDIEI'<ITE
CENTRO GRÁFICO DO ~ I'B::EAAl
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

l:iOWtK> DO CONGRESSO MCI(I)NAL

();retor-Geral do Senado Federal
I~

m

~

responsabilidade da -

elo Senado d'edltral

AlOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINA~S

Diretor Executivo
Y,icl Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Industrial
RUDY MAURER

0.$

Ano

Çr$t6.000;00
Exemplar """"""'' Cr$ 50,00

Diretor Administrativo-

tando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos proferidos pelo V iCe-Presidente Auri-

Uano Chaves e pelo Presidente
João Baptista Figueiredo, quando
da solenidade em que reassumiu o
cargo.
1.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n"' 753/83, de
desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado n'>' 139/80, que dâ nova
redação ao art. 836 do Decreto-lei
n'>' 5.452, de I'~ de maio de 1943 -

Consolidação das Leis do Trabalho. Aprecia<;ào adiada por falta de __

Tiragem: 2.2CilD eteemplCllr:es

tivo a conceder um abono de emergência de 70% (setenta por cento)
para o~_ servidores públicos federais, e dá outras providénctas. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de "quorum''.

SENADOR
GASTA-O
M DLLER - Apelo da população
de Mirasse! D'oeste, em favor da
instalação de escritório do Instituto
Brasileiro do Cafê naquela cidade.

- Projeto de Lei do Senado_ n~>
70/83, de autoria do Senador Nelson Cãrneiro, que estabelece critêrio e limite para os reajustes dos
preÇos de ingressos de jogos de futebol. Discussão encerrada, ficando
a votação-adiada por falta de "quorum".

CENA_- Apelo ao Governo do
Estado da Paraíba, no sentido da
apuração de ameaças que estariam
sofrendo os membros da Associação de Docentes- da Universidade Federal da Paraíba, sediada em
Campina Grande.

''quorum".

3:00~)00

Semeshle

1.4 - DISCURSOS APOS A
- Projeto de Lei do Senado n'~ ORDEM DO DIA
77/81 -Complementar, de autoria do Se-nador Franco Montara,
SENADOR HELIO CUEIROS
que cria nas regiões metropolitanas
o Conselho Administrativo consti- - ConsideraçõeS sobre a dívida
tuído pelos prefeitos e por repre- contrafda pela Polônia para com o
sentantes das Câmaras Murlicipais, BrasiL Apelo ao Senhor Presidente
modificando _a Lei Complementar, da República em favor de solução
n'1 14 de 8 de junho de 1973. Discus- para o impasse que se verifica entre
são encerrada, ficando a votação canavieiro~ e a -direçãO da Usina
adiada por falta de "quorum", ten- Abrahão Lincoln, no EstadO do
do usado da palavra o Sr. Marcon- Pará.
des Gadelha.
---SENADOR MAURO BORGES
-Projeto de Resolução n'1 - Planejamento econômíco _e evo100/82. que autoriza a Prefeitura lução recente da economia brasileiMunicipal de Cavalcant~ (GO) a ra.
elevar em Cr$ 11.290.000,00 o
SENADOR MARCO MACIEL
montante de sua dívida consolida- Necessidade de maior apoio goda. Discussão encerrada, ficando a
vernamental ao aproveitamento de
votacão adiada por falta de "quofontes alternativas de energia e, de
rum".
modo particular, ao desenvolvi- Projeto de Lei do Senado _nl'
mento da indústria atcoolquímica.
39/83, que autorizã O PoderExecu-

SENADOR HUMBERTO LV-

SENADOR NELSON CARNEIApelo ao Secretário d_e Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
em favor da instalação do Distrito
Ernesto_Machado, ein São Fídélis
-(RJ).

RO -

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

2- ATO DO SR. PRIMEIROSECRETÁRIO
Portaria nl' 750, de 1983

-3-

ATA DE COMISSÀO

4 - MESA DIRETORA

ARTIGO IV

A Comissão de Coordenação se comporá de uma
secção de cada Parte, presidida pelos Ministros das Relações Exteriores ou seus Representantes Especiais, e integrada por Delegados designados pelos respectivos Governos. A Comissão de Coordenação reunir.:-se-á alternadamente no Brasil e na Colômbia, em data acordada por
via dfJ)lomática.
A ComisSão de Coordenação incorporará, como Subcomissões, as Comissões Mistas Específicas e poderá
ademais estabelecer grupos de trabalho nos campos que
estime conveniente. As Subcomissões e os grupos de trabalho submeterão seus relatórios e os resultados de suas
atividades à ComiSsã"o de Coordenação.
ARTIGO V
As Partes Contratantes celebrarão, sempre que as circunstâncias o aconselharem, protocolos adicionais ou
outros tipos de atas inierilacionais sobre assuntos de in_teresse comum.
ARTIGO VI

5 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS

6 - COMPOSIÇAO DAS
MISSOES PERMANENTES

infra~estrutura, comPleiÍI.entação industrial e programas
de inversões mútuas ou conjuntas em ·outrOs pafses;
b) intercâmbio comercial e medidas para assegurar
seu incremento e diversificação, tanto do ponto de vista
global como do relacionado com o comércio fronteiriço,
tendo em conta, para este último, os compromissos derivados dos acordos sobre cooperação amazônica;
c) aperfeiçoamento dos meios de transportes entre os
dois países;
d) cooperação técnica, especialmente no setor agropecuârio, e intercâmbio cultural, científico e ti::cnológico.

CO- .

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca
dos Instrumentos de Ratificação e terâ vigência indefinida. Qualquer das Partes Contratantes poderá denunciâlo; a denúncia ·surtirâ efelto noventa dias após o recebimento da notificaÇão respectiva.
Fe-itO erri Bogotá, D.E, aos 12 dias do mês de março de
1981, em dois exemplares originais, nos idiomas portu-

Brasileiro-Colombiana, seril prejuízo da utilização de
outros mecanismos de mútua conveniência.
ARTIGO III
A Comissão d_e_Coordenação _Brasileiro-Colombiana
terá por finalidade fortalecer a cooperação entre os dois
países, analisar e acompanhar assuntos de interesse co-

-- mum referentes à política bilateral, regional ou multilateral, e igualmente propor aos respectivos Governos as
medidas que julgar pertinentes, especialmente nos seguintes campos:

ii prajetóS- e~-Ondmi~os de importânCia para as relações bilaterais e multilaterais, como os relativos à

guês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da República da Colômbia: Diego Uribe
Vargas.

DIÁRIO DO CON(JRESSO NACIO~~AL (Seção II)
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Faço saber que o Congresso NaciOnal aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federai, promulgo o se-

guinte

DECRETO LEGISLATIVO No 59, DE 1983
Aprova o texto do convênio entre o Governo da Re-

pública Federatil'a do Brasil e o Governo da Repúbli-

ca. do Equador sobre Transportes Marítimos, concluído em Brast1ia, a 9 de fevereiro de 1982,
Art. 19 t aprovado o texto do Convênio entre OGoverno da Repóblica Federativa do Brasit e o Governo da
República do Equador sobre Transportes Marítimos,
concluído em Bras1lia, a 9 de fevereiro de 1982.
Art. 29 Este Decreto_ Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1983. -Senador Nilo
Coelho, Presidente.
CONVENIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO llRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO EQUADOR
SOBRE TRANSPORTES MA!UTIMOS
O Governo da República Federativa do Brasil e o GoM
verno da República do Equador,
·
__
Considerando o interesse em desenvolver-o intercâmbio comercial entre a República Federativa do Brasil e a
República do Equador;
Levando em conta o in~resse especial em promover o
comércio reciproco mediante o fÔrtalecimento e a adequada proteção da estabilidade econômíca das respectiM
vas marinhas mercantes, cuja existência e desenvolvimento se consideram essenciais, não Somente para a amM
pliação e diversificação das relações económicas entre
ambos os países, mas também para assegura as bases que
possibilitem o incremento do intercâmbio comercial;
Considerando que o intercâmbio- bilateral de produtos
deve ser acompanhado de um intercâmbio eficaz de serM
viços;
Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiência
e regularidade dos transportes marítimos e a adoção de
tarifas de fietes adequadas e estáveis;
Reconhecendo que; as marinhas mercantes dos dois
países têm direito a transportar prioritariamente as cargas que são objeto do intercâmbio comercial reciproco;
Levando em consideração que os armadores de bandeira brasileira e os armadores de bandeira equatoriana
são os transportadores ·diretamente interessados nas cargas marítimas do intercâmbio entre os dois países e que
os fretes provenientes do transporte maritimo dessas cargas devem beneficiar os armador_~s de amb~s os __países;
Considerando que é conveniente que_ as empresas
marítimas estreitem as suas relaçõeS e-mantenham contatos permanentes entre si;
Convém no que se segue:
ARTIGO I
1. O transporte marítimo d<is inercm;hJrias, objeto do
intercâmbio comercial.entre ambos os- países, será obrigatoriamente efetuado ~navios de bandeira brasileira e
equatoriana, incluindo as, cargaS que recebam favor go·
vernameiltal em qualquer dos dois países, entendendo-se
entre elas as cargas quê recebam financiamentO estatal,
prêmios ou abonos tributãrios sobre o valor da carga, do
frete e do seguro. Mantêm-se tal favor governamental,
desde que as cargas sejam transportadas em navios de
bandeira brasileira ou equatoriana.
2. O transporte deverá efetuar-se de forma tal que a totalidade dos fretes obtidos seja dividida em partes iguais
entre as bandeiras das duas Partes Contratantes, tanto
em um sentido do tráfego quanto no outro.
3. No caso em que uma das Partes Contratantes não se
encontre eventualmente em condições de efetuar o trans-

porte conforme o estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, o referido transporte deverá, sempre que seja possível, ser feito em navios da outra Parte Contratante, e se
computará dentro da quota de 50% (cinqUenta por cento) da Parte cedente.
4. Cada Parte Contratante pode rã autorizar, mediante
comunicação prévia à autoridade marítima competente
da outra Parte Contratante, a cessão por armadores de
sua bandeira de sua quota de 50% (cinqUenta por cento)
a armadores dos países membros da ALA DI. Tal cessão
só poderá ser autorizada quando existir um tratamento
reciproco em outro tráfego de intercâmbio com países
membros da ALA DI. Esta cessão não invalida a respon--- sabilidade_ das Partes Contratantes em todos os termos
deste Convênio.
5. Os transPortes de minêrios a granel, com carrega~
melltO COmpleto, asSim como os de petróleo e seus derivados, estarão excluídos do escopo do presente Convênio e permanecerão sujeitos à legislação inteTna de- Cada
Parte Contratante.
ARTIGO II
I. Consideram-se, respectivamente, navios de bandei-

ra _braSileira ou equatoriana, os navios matriculados
como tais, de acordo com a legislação vigente em cada
uma das Partes Contratantes, e que tenham direito às reservas de carga de cada Estado, de acordo com a correspondente legislação sobre reserva de carga e de afretamento de cada uma_ das Partes C-ontratantes.
-:z, Os riavfosdos .ãrmadore_s doS Países membros da
ALADI que sejam autq_rizados a participar do trâfego
nos termos do Artigo I, Parágrafo 4, gozarão dos mesmos direitos e obrigações aplicáveis, nos termos do presente Convênio, aos navios de bandeira brasileira e equatoriana.
3. Os navios afretádoS, sem transferência de sua pro- priedade, por armadores nacionais ou empresas de navegação legalmente constituídas, cujos contratos de afretamento hajam sido registrados perante a respectiva autoridade marítima competente de cada uma das Partes
Contratantes e, em conseqüência, autorizados a participar no tráfego comercial entre ambos os países, gozarão
em cada um deles do tratamento de navio nacional, pelo
tempo de duração do afretamento.
4. Tanto-- as ParteS Contratantes quanto os países
membros da ALADI poderão utilizar o sistema. "voyage
charter", até que o tráfegO de ida e volta" seja suficiente-·
mente rentável para a utilização do sistema .. time charter" ou para a participação com navios pfóprios.
5. Nos casos de afretamento.~ os armadores de uma das
Partes Contratantes deverão dar prefer!ncia, sempre que
possível, em igualdade de condições, a navios de sua própria bandeira e, na falta destes, em primeiro lugar, a navios da outra bandeira e, em segundo lugar, a navios de
terceira bandeira.
6. As autoridades marítimas competentes comunicarse-ão, reciprocam~nte, em cada ocasião, as autorizações
co_ncedidas para afretamento de navios destinados ao
_ tráfego comercial entre ambos os países.

nos navios de bandeira brasileira ou equatoriana, ou em
navios dos países da ALA DI, devidamente autorizados,

conforme o disposto no Artigo I, parágrafo 4, do presente Convênio.
2. Essas autorizações serão concedidas pela autoridade marítima cOmpetente do país de embarque, mediante
consulta ao Comitê do Acordo de Tarifas e Serviços, e
por solicitação prévia do embarcador, a qual deverá ser
apresentada com uma antecipação mtnima de dez dias
da data prevista pa~a a saída do navio de terceira bandeira.
3. As cargas transportadas por terceiras bandeiras, em
decorrência da aplicação do parágrafo anterior, serão
computadas no percentual de participação correspondente_ aos arma_dor~ da Parte Contratante que não teve
na oportunidade navio ~m posição, de conformidade
com os itinerários que se estipulem n-o Acordo de Tarifas
e Serviços.
ARTIGO V
A preferência para o transporte se aplicará de maneira
que nã-o resuli.e em encarecimento dos fretes que prejudique o intercâmbio entre ambos os países.
ARTIGO VI
Para a execução do presente Convênio, os armadores brasileiros e equatorianos constituirão unl Acordo
de Tarifas e Serviços.
2. O Acordo de T;uifas e Serviços terá a seu cargo a
organização do tráfego marítimo coberto por este Convênio, para o seu mais eficiente e econômico desempenho.
3. Esse Acordo atenderá aos diversos aspectos do
transporte marítimo brasileiro-equatoriano, estlmulan~
do contato pennanente entre os setores comerciais inte~
fessados e as autoridades competentes çie ambos os paí·
I.

ses.
ARTIGO VII
_As Partes Contratantes promoverão a constit uíção de
um ou mais Full Money Pools que agrupem os armàdores de ambas as bandeiras.
ARTIGO VIII

t. Só poderão realizar transporte de cargas a serem
embarcadas em portos brasileiros e destinadas a portos
equatorianos, e vice-versa, cs armadores autorizados pelas respectivas autoridades marítimas competentes para
servir no tráfego.
2. Os armadores de bandeira de países da ALADI
que tenham sido autorizados de acordo com os termos
do Artigo I, parágrafo 4, serão obrigados a cumprir as
disposições do Acordo de Tarifas e Serviços. O armador
brasileiro ou equatoriano cede_nte assumirá a responsabilidade em relação ao referido Acordo por falta de cumprimento das normas deste Convênio e de todas. aquelas
regras complementares que possam ser estabelecidas.

ARTIGO III
ARTIGO IX
As Partes Contratantes comprometem-se a evitar demoras no embarque de mercadorias além do prazo que
for estabelecido, de comum acordo, pelas autoridades
marítimas competentes de ambos os países. Em principio, não poderá haver espera nos embarques superior a 3
(três) dias, para os produtos perecíveis e de fácil deterioração, e de 20 (vinte) dias para as demais cãrgas.
ARTIGO IV
I. Os embarques em navios de terceira bandeira pode- "
rão ser autorizados quando não houver, nos prazos estabelecidos no Artigo III, disponibilidade de embarque

1, O Regulamento do Acordo de Tarifas e Serviços
conterâ disposições que assegurem o seu correto funcionamento. Essas disposições serão determinadas de maneira ampla e não limitativa pelas empresas de navegação autorizadas de ambas as bandeiras. ~ujeitas à
aprovação das -autoridades marítimas comj)etentes de
ambas as Partes Contratantes.
2. A tarifa de fretes deverá Ser estruturada com base
em um sistema completo de classificação das cargas do
intercâmbio, conforme as normas estabelecidas na nomeclatura aduaneira que seja adotada por ambas as Partes Contratantes.
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ARTIGO X

Caso no Acordo de Tarifas e Sei'viços não se chegue a
entendimento quanto ao estabelecimento das tarifas de
fretes e condições de transporte, caberá às autoridades
marítimas competentes de ambas as Partes Contratantes
fixá-las de comum acordo.
ARTIGO XI

De conformidade com a legislação em viS:Oi' em ambos
os países, as tarifas de fretes e as condições gerais de
transporte estabelecidas de comum acordo pelos armadores dos dois pa(ses, bem como suas revisões e modificações serão submetidas à aprovação das autoridades
marítimas de ambas as Partes Contratantes.

DlÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-Partes COntratantes e que sejam membros do Acordo de
Tarifas e Serviços, serão isenta$ de pagamento, no território da outra Parte Contratante, de impostos sobre rendas e lucros auferidQs como resultado de operações comerciais de transporte.
2. As Partes Contratantes comprometem-se a intercedCr junto às autoridades fazendárias para qUe haja rápida liquidação e transferência das importâncias resultantes de pagamento de fretes aos armadores autorizados, em cada país Contratante deste Convênio.
ARTIGO XVII
As Partes Contratantes se- comprometem a adotar,
dentro de Suas respectivas jurisdições, as medidas neces~
sáriai para facilitar as operações dos navios.

ARTIGO XII

1. As autoridades marítimas competentes das Partes
Contratantes estabelecerão diretamente entre si os prazos em que deverão aprovar, ou formular as objeções óu
desaprovações das tarifas de fretes, bem como o procedi~
menta de consulta, para os casos em que uma delas, com
conhecimento da outra, decida objetar ou desaprovar
tais tarifas.2. As autoridades marítimas competentes das Partes
Contratantes fixarão os prazos para as comunicações
recíprocas sobre aprovação, objeção ou desaprovação
das tarifas e condições de transporte, assim como a an~
tencedência cóm que se deverá notificar os-Usuários das
modificaÇões nas tarifaS de fretes.
ARTIGO Xlll
Caso no A_cord_o_d_e Tarifas e ServiÇOs não se chegue a
uma solução, dentro do prazo fixado, sobre as objeções
ou desaprovação das tarifas_ou condições de tra_nsporte,
formuladas pela autoridade marítima competente de
uma Parte Contratante, esta promoverá uma reunião
com a autoridade marítima co_mpetente da outra Parte_
Contratante para proceder de conformidade com o dis~
posto no Artigo XII deste Corivênio.
ARTIGO XIV
Quando a aplicação do frete ou das cond_ições de
transporte seja prejudicial aos interesses do comércio,
dos usuários ou dos transportadores, as Partes Contra~
tantes promoverão, em suas jurisdições, consultas entre
os setores interessados, após o que as citadas autoridades
tomarão as decisões pertinentes.
ARTIGO XV
l. A fim de que as autoridades marítimas_competen~
tes de cada Parte Contratante possam proceder à fls.calização dos .serviços e controlar o grau de participação dos
armadores e da bandeira no tr_áfego previsto no presente
Convênio, o Acordo de Tarifas e Serviços deverá, mensalmente, enviar àquelas autoridades cópias dos mapas
de contabilização dos "Pools", assim como das freqUências e itinerários cumpridos, no mesmo período, pelos
navios dos armadores autorizados.
2. __ Os annadores _autorizados de cada uma das Partes
Contratantes enviarão ao Acordo de Tarifas e ServiçOs
cópias dos manifestos de cargas e suas con:eç_ões, bem
como das freqUências e itinerârio_s cumpridos por seus
navios.
3. O Acordo de Tarifas e Serviços deverá proporcionar à autoridade marítima competente a informação que
esta lhe solicite em relaÇão a suas atividades.

ARTIGO XVI

1.. As empresas brasileiras ou equatorianas de navegação marítima, constituídas no território de uma das
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ARTIGO XXII
As Partes COniratantes Se comprometem a ~xigir
que o Acordo de Tarifas e Serviços, previsto no Artigo
VI, adote um sistema estatístico uniforme que demonstre
a correta e equilibrada participação dos navios de ambas
as bandeiras no trâfego coberto por este Convênio.
2. As autoridades marítimas competentes deverão
intercambiar as mais amplas informações a respeito das
cargas transportadas nas condições estabelecidas no Artigo IV do preSente Convênio.
1.

ARTIGO XXlll
As autoridades marítimas competentes intercambiarão informações destinadas a promover a maior eficiência do transporte marítimo entre as Partes Contratantes.

ARTIGO XVlll

ARTIGO XXIV

Para cumprimento do disposto no Artigo I deste Convênio, as autoridades competentes de cada Parte Contratante adotarão as medidas necessárias para que a documentação, que ampara as cargas de intercâmbio entre os
dois países, seja carimbada com dizeres que indiquem a
obrigatoriedade de embarque em navios da bandeira dos
sigriatários deste Convênio.

1. Para os efeitos do presente Convênio, entende-se
por autoridade ~arítima competente, na República Fe~
derativa do Brasil, a Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAN, do Ministério dos
Transportes, e, na República do Equador, a Dirección
de la Marina Mercante y dei Litoral dei Ministerio de
Defensa Nacional.
2. Se, por alteração da legislação de alguma das Partes Contratantes, for modificada a competência da autoridade marítima, mencionada no parágrafo 1 deste A.rtigo, a nova autoridade será comunicada à outra Parte
Contratante mediante Not_a Diplomática.

ARTIGO XIX

1. Os navios de bandeira brasileira e equatoriana qiie
transpo-rtem cargas entre ambos os pafses gozarão, em
cada um deles, de um tratamento igual aos de bandeira
nacional que operem no mesmo tráfego, sem prejuízo
dos direitos- sOberanos de cada país para delimitar certas
zonas por motivos de segurança nacional.
2. O disposto no parágrafo r deste Artigo não afetará o pagamento da contribuição de faróis ebalizas nem a
obrigatoriedade de usar os serviços de praticagem que_ se
aplicam aos naviõs mercantes estrangeiros em águas nacionais de cada país, de acordo com a regulamentação
interna de cada Parte Contratante.

3. O tratamento de igualdade previsto no parágrafo
l deste Artigo não envolve direito algull! do abastecimento de combustível aos preços êstabelecidos na legislação ou regulamentos das Partes_ Contratantes para os
navios nacionais, dt>vendo o aba.steciemnto neste caso
reger-se pelas normas internas de cada pafs.
ARTrGO XX

l. Nenhuma das disposições do presente Convênio
poderá ser interpretada como restrição ao direito de
cada país de regulamentar sua cabotagem nacional, assim como os transportes para e de terceiros países.
2. Do mesmo m<;Jdo, não poderá considerar-se,
como restrição, o direito d~ cada país de facilitar, sob
qualquer forma, os serviços de cabotagem nacional que
seus navios realizem.
3. Para os fins do presente Convênio, entende-se por
comércio e navegação de cabotagem nacional os serviços
de transporte por água que se realizem entre portos ou
pontos geográficos de um mesmo pais, conforme sua legisÚtçãO.
-ARTIGO XXI

A aplicação das cláusulas deste Convênio- não poderá
significar discriminações de cargas, nem recusas injustificadas de;: embarques, nem de cobranças excessivas de fretes, nem atrasos de embarques, nem concessões de descontos .ou a adoção de outras medidas que constituam
·práticaS de Competição injusta, que pertui'bem a participação dos navios de cada uma das bandeiras das Partes
Contratantes.

ARTIGO XXV
1. Cada Parte Contratante poderá solicitar reuniões
de consulta entre as autoridades marítinúlS ·competenteS
sobre as disposições e a aplicação do presente Convênio,
as quais deverão ser iniciadas dentro do prazo de noventa d,ias, a contar da notificação do respectivo pedido, e
serão realizadas no território do país ao qual forem solicitadas, a menos que se convenha de outra maneira. Essas solicitações para consulta deverão ser feitas através
dos canais diplomáticos.

2. As autoridades marítimas competentes poderão
também comunicar-se diretamente entre si, seja por corresp-Ondência ou através de representantes, para tratar de
assuntos cuja importância não requeira consultas forrr:iàis e_ para avaliar as condições e resultados da aplicação do presente Convênio e promover o seu aperfeiÇoamento.
ARTIGO XXVI

O presente Convênio poderá ser revisto ou modificado, por mútuo acordo entre as Partes Contratantes, na
medida em que se torne necessário, e de acordo com os
preceitos constitucionais vigentes em cada país.
ARTIGO XXVII
O presente Convênio entrará em vigor a partir de noventa dias da troca dos instrumentos de ratificação pelas
Partes Contratantes e terá uma duração de cinco anos,
sendo renovável automaticamente por perfodos iguais e
sucessivos, a menos que, a qualquer momento, uma das
Partes Contratantes comunique à outra, com uma ~nte
cipação mínima de cento e vinte dias, seu desejo de
denuncíã-fo.
Feito em Brasília, aos 9 dias do mês de fevereiro de
1982, em dois originais, nas línguas portuguesa e espanhola, serido ambos textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro
Pelo Governo da República do Equador: Luíz Valen~
ela Rodriguez
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 60, DE 1983

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re-pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação Econômlca e Industrial, celebrado em Brpílla, a S de novembro de
1981.
Art. l~' ~ aprovado o texto do Acordo entre o GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Finlândia sobre Cooperação Econômica e

Industrial, celebrado em Brasflia, a 5 de novembro de
1981.
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de agosto de 1983. - Senador
Nilo Coelho, Presidente.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA FINLÂNDIA SOBRE
COOPERAÇÃO ECONÓMICA E INDUS·
TRIAL
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia.
Desejosos de fortalecer os tradicionais-laços de aniiza-

de que unem seus países, e de intensificar a cooperação
econômica e índustrial em base de igualdade, visando ao
benefício mútuo de ambos os Países,
Convieram no seguinte:
ARTIGO I

ARTIGO VI
A Comissão Mista SciVirâ como meio para a troca de
infonnações e consulta sobre assuntos de sua competência e encorajará e facilitará cantatas entre as institUições,
organizações, empresas e outras partes, mencionadas no
Artigo I.

ARTIGO VII
A Comíssão Mista reunír-se-ã em BrasHia ou em Helsinque, por solicitação de qualquer das Partes Contratantes.

Marttt Lm-

ARTIGO II

DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1983

As Partes COntratantes procurarão facilitar, na medi- da do possível, as formalidades relacionadas com a pre~
paração, contratação e implementação da cooperação
dentro do quadro deste Acordo.
ARTIGO IV
Fica estabelecida pelo presente ÃcOido uma Comissão
Mista lntergovernarnental de Co_operação Econômica e
Indus.trial entre o Brasil e a Finlândia. A Cámissão Mista poderá incluir representantes de instituições, organizações, empresas e outras partes dos dois países.

ARTIGO V
I. A Comissão Mista examinará e promoverá as relações econômícas e industriais entre os dois países. Examinará, de uma maneira geral, todos os assuntos de ordem econômica relativos à cooperação nos setores. da
economia dos dois países, nos quaiS tal coOperação possa ser iniciada.
2, Com vistas ao desenvolvimento dessas relações,
procurará identificar áreas de- interesse- comum e tomarâ
providências para a implementação de projetas e progra. mas específicos.

~ lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N 9 213, DE 1983

Institui o Dia do Voluntariado Nacional.

_ F<J.ÇO saber que o Congresso NaCíorial aprovou, nos
_termos do art. 55,§ 111, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho, Prcs"idente do Senado Federal, promulgo o seguinte

ARTIGO III

O Sr. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nosso~ trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei ser lido pelo Sr. IIISecretário.

ARTIGO VIII
I. As Partes Contratantes notificar-se-ão, por escrito, do cumprimento das formalidades constitucionais
exigidas por ambos os países para a entrada em vigor
deste Acordo. O Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias
a cotftar da dàta da última dessas notificações.
2. O presente Acordo terá vigência por um período
indeterminado. Qualquer das Partes Contratantes poderá notificar à outrã, por Cscrito, sua decisão de denunciá~
lo. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis meses 8. contar da data de recebimento da notificação.
Em fé do que, os abaixo assinado_s, devidamente auto~
rizados para esse fim, assinaram- o presente Acordo.
Feito em BraSllia, aos- s· dias âo mês de novembro de
1981, em dois exemplares originais, nos idiomas português, finlandês e inglês, sendo todos os textos igualmente
ãutênticos. Em caso de diVergência quanto à interpretação, ·prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil; Ra~
miro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República da Fínlâ.Õdia:tulahtl.

As Partes Contratantes encorajarão e procuquão desenvolver mutuamente a cooperação econômica e industrial entre instituições, organizações, empresas e outras
-partes interessadas nos respectivos países. -

As formas, modalidades e condições para cooperação
dentro do quadro deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas instituições, organizações, empresas e outras
partes interessadas, com base nas leis e demais atas normativos dos respectivos países.

cante - Albano Franco - Lourival Baptista - Luiz
Viana - JQão Calmon - Itamar Franco - Gastão
MUller- Lenoir Vargas- Octavio Cardoso.

-Apfovi o texto-do Decreto--lei nll 2.026, de 111 de junho de 1983, que "prorroga o prazo previsto no artigo
69 do Decreto-lei nll1.944, de 15 de junho de 1982".
Artigo úriico. g- aprovado o texto do- Decreto-lei nll
2.026, de 111 de junho de 1983, que;, "prorroga o prazo
previsto no artigo 61l_do Decreto--lei nll 1.944, de 15 de junho de 1982"'. ~
Senado Federal, 29 de agosto de 1983. -Senador Nilo
Coelho, Presidente.

Ata da 138~ Sessão
Em 29 de Agosto de 1983
1~

Sessão Legislativa Ordinária,
Da 4 7~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Lenoir Yargas, .Almir Pinto e Jorge Kalum_e
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PR&
SENTES OS SRS. SENADORES:
_Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Aloysío Chaves- Hélio Gueiros- Alexand-re Costa
- Helvidio Nunes - Almir Pinto - José Lins Virgílio Távora - Martins Filho - Humberto Luc~na
- Marcondes Gadelha - Nilo Coelho - Luiz Cavai-

O Congresso Nacional decreta;
Art.
do", a
Art.
cação.
Art.

19 É instituído o "Dia Nacional do Voluntariaser comemorado, anualmente, a 28 de ~osto.
29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
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Revogam~se

as disposições em contrário.

Justificação

28 de agosto é o dia que assinala a criação da Legião
Brasileira de Assistência - LBA.
Para todos nós que, fora da Instituição, acompanhamos sua trajetória e temos plena consciência do papel
que sempre desempenhou e, com a mesma eficâcia, ainda
hoje desempenha na História da Assistência Social Brasileira, este dia, 28 de agosto, mais que a celebração festiva de um nascimento, registra o início da mobilização da
solidariedade nacional; simboliza a presença histórica do
voluntariado brasileiro.
Efetivamente, foi eln 28 de agosto de 1942 que aLBA,
criada para participar do Programa Emergencial de
Apoio ao Esforço de Guerra, assumia o compromisso de
..Cong"regaT brasíÍeiros de bo3 vontade para promover,
por toda as formas, serviços de assistência social, prestados diretamente ou em colaboração com o poder público
e as entidades privadas".
Seria clamorosa injustiça esquecer a pioneira e inesquecível criadora da Instituição, Dona Darcy Vargas,
cuja memória é hóje reverericiada por todos os brasileiros.
Surgiram, assim, os voluntários da LBA; 1 milhão de
pessoas, em todo o País, que se distinguiram, naqueles
anos heróricos de resistência, em memoráveis campanhas sociais de apoio aos nosso pracinhas, prot~ão às
suas famíliaS e ainparo aoS neceSSitados ern geral. Os que
viveram aqueles tempos gloriosos ou os que deles ouviraro falar sabem como a atuação do voluntariado social
brasileiro tornou-se um marco histórico da LBA.
LBA e Voluntariado são, pois, idéias irmãs, realidades
--e-preSenças Indissociáveis.
'
Em agosto de 1979. tendo como Presidente Léa Leal,
foi criado o Programa Nacional do Voluntariado, tendo
como Presidente de Honra, Dona Dulce Figueiredo,
buscando, com isso, fazer- ressurgir, na mesma Casa
onde nascera, aquele espírito s01idário e construtivo que
tornou épicos os primeiros anos da LBA.
A finalidade básica do PRO NA V/LBA foi a institu-cionali_zação, em todas as unidades federativas, de um
grande movimçnto voluntário que, sob a coordenação
das primeiras damas estaduais, territoriais e munícipais,
dinamizasse e expandisse a programação da LBA da assistência aos care_ntes_. constituindo-se ainda num exprCssivo e qualificado contingente de reservas operacional,
pronto para ser mobilizado nas horas angustiantes de
emergências social e nacional.
Não hf coi-ri0--ne8ãr que-esse duPlo ohjf:tivo foi plenamente alcançado.
Com o_ aproveitamento efetivo do voluntariado, a
LBA dobrou seus atendimentos sociais de 8.666.827, em
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1978, para 18.55"8.931, em 1982. Em menos de 4 anos de
existência, o PRONAV /LBA realizou 10.897.695 atendimentos, operando com 110.000 voluntáiiOS: em 862- núcleos e 1.043 grupos de voluntariados em todo o Brasil.
Por outro lado, no recente ePisódio" das inundaÇões
que afligiram--a Região Sul do PaíS, foi marcante e comO-

vente a presença maciça de voluntários--ria Carnpariha
SOS-SUL que, de imediato, a LBA lançou através do
PRONAV. Despertadas as consciências, rnobilizarain-se
prontamente as forças voluntárias. E, de todos os cantos
do País, começaram a surgir os elos· de uma imensa corrente de solidariedade~ O.SOS-SUL tornou-se um movimento de espontaneidade e determinação que, na hora
certa, soube agir, trabalhar, ajudar, doar e arrecadar recursos de toda natureza para as vítimas das enchentes.
Foi bonito de vere, mais belo ainda, de participar. Ver
e participar da fraternidade despojada, anónima e coletiva do povo brasileiro.
Episódios comO esses mostram -que o País está maduro
para o voluntariado; para a participação consciente, não
apenas ernrgencial, mas permanente e institUcionalizada
corno reserva mobilizável.
Hã, pois, que confiafOó Sérttifuento e no trabalho voluntário.
E a LBA que, desde seus primórdios, sempre teve essa
confiança e incorporou esse trabalho, parte agora, com o
PRONAV, para um movi~ento_ mais amplo e mais árduo, poiS que não se i'eV'éSte das características exCepció~
nais e emocionais que marCaram o berri sUCedido SOSWL
.
Trata-Se do Projéto Nordes~e :que, coin a consciência e
motivação adquiridas nas recentes campanhas, está
lançando, para ajudar, com o m~mo empenho e espontaneidade, nossos irmãos nordestinos, vítimas- iriermes
da calamidade crónica da seca e suas conseqüências sempre trágiCas. Nesta hora do Nordeste, a LBA não tem
dúvida de que terá a seu lado o apoio voluntário, nãO
apenas dos que engajadoS já no PRONAV, mas, também, de toda a nação brasileira. Temos fé, portanto, de
que todo o País se tornará voluntário e solidáriO aoNOI-deste.
E o sentimento e- a obra voluntáiia sempre souberam
corresponder e superar nossa fé.
--- Reconhecendo a participação solidária do voluntariado brasileiro, pelo muito que dele ainda esperamos em
outras jornadas, igualmente essenciais, pelo que representou e representa de brasilidade e civislnO, -pelo passado inspirador, pelo presente exemplar e pelo futuro necessáriO e Prom-issor-; por tudo isso, encaminho a proposta de criação do Dia do Voluntariado Nacional, e que o
dia escolhido para homenagear os voluntários seja o da
criaÇão da Legião Brasileira deAssistênciã,-põis foi nesSe
dia que, com maíS-fortaleza e nitidez, o País sentiu- o
espírito, a presença e a fibra do voluntariado brasileiro,
atendendo o chamamento de Dona Darcy Vargas, que
teve a feliz inspiração de promover o seu advento.
O voluntariado e a LBA são, hoje, forças irmãs e indissociáveiS na reã\idade social brasileira.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 198"3~- Lourival
Bapdsta.
Às ConifiSifeS-aiF Constililiçãõ ê Justt{ii"e- de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Hã oradores inscritos. Concedo ã palaVra ao nobre Senãdor Hélio
Gueiros. (Pausa.)
S. Ex• não estã tifesente,_ ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,.
(Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Com a palavra o nobre Senador Albano Franco, para
uma breve comunicação.
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O SR. ALBANO FRANCO (PDS - SE. Para uma
comunicação. Sem revisão elo orador.)- Sr. Presidente
e Sis. Senadores:
Esta é breve comunicação a respeito de acontecíinento
ocorrido quinta-feira última em Aracaju, quando o GoVernador do Estado, Sr. João Alves Filho, teve oportunidade de, na presença do Presidente do BNDES, Dr. Luís
Sandea, assinar convênios da mais alta importância, -de
valor superior a 30 bilhões de cruzeiros. Na ocasião ainda foi lançado o projeto Chapéu de Couro, que propiciará água a tôdo o Estado de Sergipe, principalmente à região semi-à-rida, através dos complementos das adu_toras,
através dos poços artesianos, como também a construção de estradas vicinais.
Este foi o acontecimento mais importante do ano para
o Estado de _Sergipe.
'F"aço este registro, c~ngratul"a-ndo-me com o Governa:
dor João Alves Filho, companheiro de campanha eleitoral. Realmente a plataforma principal de S. Ex• na campanha foi o problema da água, e quiilta-feira passada foi
efetivamente lançado o Projeto Chapéu de Couro Projeto que virá solucionar tão grande problema que Sergipe
enfrenta. _(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Conc~do a
palavfa aÕ nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não posso deixar passar sem registro nesta Casa o editorial de grande_ órgão da inlprensa paulista subordinado
ao importante tema "Agricultura uma Trincheira".
-- Começa por falar sobre a influência da Escola da CEPAL- que trouxe o Brasil, durante muitos anos, na HuM
são de que, sem industrialização, não haveria salvação.
Reporta-se à Carta do IBRE - seu papel sobre a
Agricultura na obtenção de receitas em divisas, e o faz
com a preocupação daqueles economista que conscientes
estavam das dificuldades cambiais; e, para o seu entendimento, sérios problemas poderiam ser causados à importação de petróleo que o dia-aMdia se tornava Ínsup-Ortâvel, ferindo, de maneira grave, a economia brasileira,
Conféssou_ aquele órgão, embora um tanto tardiamente, a influêllcia que a Agricuitura poderia exerce!:-, não só
diante do desemprego hoje, atingindo a 4 milhões de brasileiros, como ainda podendo propiciar aO -erário, direta
ou indiretamente, uma receita de 10 bilhões de_ dólares,
que chegariam para fazer face às despesas da Nação com
óleo negro, e, ainda mais, reduzir o consumo de tão caro
combustível.
Com o incrementO mais ã riiãis, reclamado para o
amanho da terra, capacitaram-se os economistas a reconhecer como impeiiosa a produção de alimentos em
grande escala, hoje, mais do que nuncã., diante do descalabro ocorrrido com as duas concomitantes catástrofes:
a do Sul, com a destruição das lavouras, pelas inesperadas inundações; a do N ardeste, flagelado pela seca em 5
anos, dizimando rebanhos e plantações, calamidade esta,
se repetida no ano de 1984 -(que Deus nos livre), não há
como evitar o crescente absurdo -dos preços das utilidades, o que nas condições atuãis torna cada vez mais drainátíCa a economia brasileira.
Acreditam, no enlanto, os economistas do IBRE que,
para a agricultura atingir os patamares por todos idealizados, mister se fará uma condição que, apesar de sempre reclamada pelos agricultores, nem sempre se realiza
na sua plenitude.
'l_'al condicionamento se relaciona aos preços compensadores que "não apenas permitam comprar os insumcis
necessários (o que é indispensável para ati var o setor indust_!'ÍaQ mas, _também, ofereçã":rri_rentabilid~de condigna
aos investimentos feitos."
Uma curiosidade nos aconselhamentos dos economistas da Fundação: - não pedem s~bsídios neM creditrcios, se bem que considerem absolutamente necessários o

crêdito abundante (a preço real) e, deixam bem claro- a "segurança quanto a livre fixação dos preços dos produtos agrícolas".
- o· CustO ú:al- recomendado -está de certo ligado ao fato
dos preços altíssimos de referidos produtos que, adquiridos baratíssimos nas fontes produtoras, alteram-se de
maneira absurda, graças à nefasta ação dos atravessadores.
Seinpre a televisão nos há mostrado as etapas por que
passam os produtos agrícolas. Daí a advertência de, no
momento, mais do que nunca caber o tabelamento dos
produtos essenciais à vida da população, para evitar o
abuso dos preços extorsivos.
Melhor do que ninguém, as donas de casa avaliam a
inflação, e o faZem com o rigor da verdade, porque senM
tem- os._seus efeitos na própria carne.
Li -e relí, Sr. Presidente, o editorial do jornal O Estado
de S. Paulo, de 25 do mês em curso, e achei por bem dele
tirar os pontos capitais relacionados com a nossa sacri_ficada eCoilomTa--:-M_as, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Nordeste não
sabe quandO contará com as "casamatas" agrícolas, importantes trincheiras que resguardarão a agricultura do
ressequido_mêdio setentriãO brasileiro.
Há cinco anos que luta em campo aberto para sobreviver a tão danoso efeito das repetidas estiagens deixando
o solo sem vegetação para salvar sequer a pecuária, hoje
inteir8.mente dizimada, compreendendo uma área de 1
milhão e 100_ mil quilómetros quadrados, o que corresponde a 80% da região.
b. a Superíntendência do Desenvolvimento do Nordeste quem nos diz serem 22 milhões de pessoas sofrendo di. retamente o flagelo da seca, que se relflete na mortandade de indefesas crianças consumidas pela sede e pela fome.

Passarei, meus colegas, a comentar ligeiramente o trab.alho do Deputado José Jorge, da bancada pernambucana na Câmara Federal, inserido no Jornal de Brasília de
sábado último, 27 do mês em curso, intitulado ..Seca e
Desesperança". Por serem tão incisivos e corretoS os
seus conceitos, decidi-me analisar trechos do editorial,
para que todos ajuízem que o clamor contra a estiagem
nãO parte só deSta Casa. A outra, tambêm, tem sangue
d_e no_rdçstinos para demonstrar a justa revolta e indignação pelo menosprezo secular de uma região tão dadivosa, que muito poderia contribuir para O desenvolvimento sócio-económico -da nacionalidade.
Ao apontar dados buscados. na SUDENE, o ilustre
parlamentar pernambucano afirma que além daqueles 22
milhões de pessoas, muitas outras sofrem indiretamente
as conseqüências, mediante o empobrecimento regional,
o desemprego generalizado, o aumento desenfreado do
custo dos gêneros de primeira necessidade importados de
Outra_s regiões.
O deputado pernambucano interroga: será que o Nordeste é inviável? Se o é, não é por outro motivo senão
pela falta de uma decisão política, que dê ao povo nordestino recursos para investimentos concretos, visando a
enfrentar os problemas da seca e não apenas em momen~
tos emergenciais.
O Nordeste é viável, sim, e esta viabilidade, no pensar
do ilustre parlamentar, requer atenções especialíssimas
do Governo Federal, que não se limite ao fluxo de recursos insuficientes, além dos cortes orçamentários freqüentes.
Todos _reconhecem a gravidade do momento. Resta.
uma conscientização de que a região está necessitada de
graildes programas para, jâ não digo evitar as secas, mas
permitir c-om elas conviver.
E os meios para que isto seja obtido, não serâ preciso
.que eti desta tribuna os repita, porque o governo bem os
Conhece!
Com o quadro de misérias que diariamente vemos nas
TVs a prioridade concedida ao Nordeste terá que funcio-,
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nar para valer. Daí o apelo ao Pr6lidente Fi&ueJredo. -·
para propiciar o ti-abalho -a que se propõe faze'r o CT.A,-

para que assim tenhamos em ação o

MOCLlMA~

que

nos parece um dos fatores de redenção da sofrida região.
É só, Sr. Presidente. (Muito bem! Palffias.) - -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg.as)- Com a palavra

o nobre Senador Luiz Viana para uma breve comuni-

cação.
O SR. LUIZ VIANA (Para uma comunicação. Sem
revisão do orador.)- Sr. Pi-esidente, Srs. Senadores, hâ
dias, ocupando esta tribuna, o nosso ilustre colega Sena-

dor Itamar Franco perguntou à Presidência: que destino
havia tido uma solicitação feita pelo Senador Joã'o- éai-

mon para a constituição de uma comissão· especial na
Comissão de Relações Exteriores. · ·---- Decorria a interpelãção oti indagação do· SeÍlã.dor ItaM
mar Franco, de eu lhe haver informado que aql;lela solicitação não me havia chegado. Eu, hoJe, quero fazer unia
retificação, inclusive pedír desCulpãs ·a- S. EX,, Pol--que lhé
dei uma informação inex.:it3~ A solicítaçãó ·do SCbziadOr
João Calmon estava na minha mesa, mas eu ignorava.
De forma que quando S. Ex' n:ie !>olicitou ii:JfOfrilações
sobre o andamento dessa solicitação, eu lhe informei qrie
não tinha conh~cimento da mesma. Somenete depois foi
que eu vr!rifiquCi cJ.ue reaJmerite-essa solicitação estãvã Tia
minha mes1;1. Logo depois a despach_ei, aliás, desginando
relator da solicitação do Senador João Calmou o pr6M
prio Senador Itamar .Franco.
Eu peço, assim, desculpas a S. Ext pon}ue foi um erro
não de vontade, mas de entendimento.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex' uril aparte?

O SR. LUIZ VIANA -Com muito pfazer, nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Diante do cavalheirismo, da
gentileza e da sinceridade de V. Ex•, eu não tenho nada a
acrescentar ao seu pronunciamento, a não.sei' agradecer
a V. Ex'" as explicações. Creio que V. Ex• não faltou à
verdade, não faltou ao seu ·companheifo, claro qu.e fico
alegre, não pela indicação p3ra ser o :reiator, mas p;;r~
que, no momento em que se discute em todo o País o
problema de relacionamento Brasii-Polônia, no famoso
caso das upolonetas", ê preciso dar andri.mento, e com
rapidez, à Constituíção da Comissão Especial proposta
pelo Senador João Calmon.
M~ito obrigado a V. Ex'

O SR. LUIZ VIANA -Agradecido a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- ConcedC? a palavra ao nobre Senador Lourival Baptist~,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A Legião Brasileira de AS_siStência, (LBA) surgiu no
cenârio nacional, no dia 28 de agosto de I 942, como instituição incumbida de elaborar a Política de Assistência
Social do GovernO Federal, através da execução de pro"g'rarnas vinculados ao <itendimento das necessidades bá.sip,s da& 'nossas populações carentes e socialmente mar·~adas.

Or41., aniversãrio da fundação da LBA, ontem transcorrido, adquiriu, em virtude da expansão é aperfeiçoamento das múltiplas. atí~idades instituciPrHus ·no decorrer de sua trajetóri~ditnensões de um açpn.~cClmento de
ressonância naciori.al,
O. crescente prestigio e .a iitdiscutfvel credibilidade da
LBA. resultam da sua vinculação e permanente -dedicat:ã·ç. em todo o território nacional, à execução de uma
vrun:a rede de programas interligados e múltiplos empreendimentos no âmbito da complementação alimentar, da implantação de serviços básiCos de saúde,

C!~h~:~~~Q.J,rQ"ilss_io-nal~aç~Ú>~ h~bitaçào, geraçã.o d~
-eiDPregos, PrOtecão aos _idàsos: direiios de cidadania e
Vítimas das cal~midades climáticas ou flagelos que, de
v~ e!fl quando. atingem vastos segmentos das camadas
mais pobres e vulneráveis da Nação.
Coitforme acentuou a i1ustre Presidente da LBA, Léa
· Leal, em palestra que pronunciou na Escola Superior de
Gú:.eti'a.(ESG), em ·9-·d~setembfº de 1980, " ... Esta ação
saciai múltipla que marca a presença da LBA no GoverM
-~º didge-se, sobreüido,·ã popuiaçi.o bras-ileira Carente; àquela· popu13çã0 de baixa ou nenhuma renda, em situação de desemprego ou ~ubemprego, de poder aquisitivo. i~uficíeíite com reduzído ou i-nexiStente grau de.inst.rumeri.taliz3_cão para superar, por _seus próprios ineios e
recursos, a infefiz situação de marginalidade sócio. ·econômiea.· em que· se·enco"ritra~·.
.
PodeMSe. avali8r," em to.da Sua trá8;ica amplitude e periculosidade, a situação dos vastos contingentes demográfiCos p2rà ·os qüais a LBA significa Uma.le&ítima possibilidàde de sobreviVênCia- talVeZ a única pOssível, ém cir. c~rlstãnciias desesperadoras g~rri.das PCIO. désemPrego.
pela fOme, pela subnutrição, pelas doenças e pelo analfabeiliiiiio.
Segundo indicadores· mencionados p~la Presidente
Léa Leal, naguela sua realista conferência perante os estagiáriOs da ESG ....... (dados do IBÚE para 1978):...:... qua~
se· setenta por cento ~ população brasileira recebe até
dois (2) sidârios mínimos. Seriam estes os clientes poten.ciâíS da LBA. Há, porém, dentro dessa expressiva parcela de nossa população. um grupamento bem mais vulnerável, que podemos estimar em quarenta milhões de brasileiros, nossos irmãos de terra e cidadania que, espalha~
dos pelas zonas rurais, ou concentrados e empilhados
nas periferias das grandes metrópoles, subviveni, trágiCa
e .cruelmente, nesses bolsões de miséria social. São qua~
fefita milhões de infelizes, desafortunados e desesperançados. E é deles que precisamos cuidar imediatamen-

e

te.
O 419" aniversário do advento da LBA é, por todas essas razões; uma data digna das melhores deinonstrações
de ~preço, carinho e admiração do nosso povo .....,.._não
somente pelo seu significado iilstitucional, no panorama
das realidades nacionais, como·, também, pelo notável
desempenho de sua ilustre Presidente nestes últimos
anos, Léa Leal, diriâmica e competente sUcessora de
Dona Darcy Vargas, a inesquecível fundadora da LBA.
O Sr; Luiz Viana -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito praze·r, eminente Senador Luiz Viana.
· ·

O Sr. Luiz Viana - Tenho ouvido, com toda a
aténção, as palavras de V. Ex• em relação à LBA e à sua
~esidenta, e referências absolutamente justas porque
realmente a Dona Léa Leal tem sido uma grande Presidenta da LBA. CongratUlo-me com V. Ex• e solidarizome com suas palavras.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito obrigado,
emíneri.te Senador Lui.Z Viaila, pelO apoio que dá a essa
obra extraordinária que é. ~lizada pela Legião Brasileira· de Assistência atrãvêS da ·sua benemérita Presidenta
Léa Leal.
O Sr. Albano Franco- Permite-me V. Ex' um aparte?
~O

SR. WURIVAL BAPTISTA- Com muito pra·

zer. ouço o aparte do eminente Senador Albano FrancO.
O Sr. Albano Fmnco- Nobre Senador Lourival Baptfs.ta, desejo associar-me também às homenagens que V.
Ex• presta hoje pelo 419 ~niversário da Legião Brasileira
de Assistência e, em particular, realmente ressaltando o
desempenQo e a oper~sidade do trabalho de Dona Léa
Leal, sua presidenta atual. De fato, o meu Estado, Sergi-

pe, tem sido grand"?mente benefic~ado pela gestão de
Dona Léa Leal, .inclusive, agora, no próximo mês de no~
vembrot vai comecat a funcionar em Aracaju o programa co.mplementar de alimentação, quando, inicialmente,
vão ser beneficiadas vinte e cinco mil famílias. ~. portan..
to, motivo de satisfação elogiar um órgão que tanto-faz
pelos carentes, pelos mais humildes em nosso Pa!s.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a
V • .Ex.•, nobre Senador Albano Franco, pelo depoimento
que dã a respeito da LBA, do seu trabalho e da sua eficiência, partiCularmente em nosso Estado, onde a Legião
Brasileira de Assistência, na verdade, tem dado uma
grande contribuição aos mais carentes.
O Sr. Jorjie Kaluine :_·permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, 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 Legião Brasileira de Assistência nesse seu 419 aniversário de
fundação e dizet'-lhe que, inegavelmente, a LBA tem
pr~stadç relevantíssímos serviços a este País e tem crescido com õ BrasiL Em particular, quero felicitar a âtual
Presidenta Dona ".téa Léa.l pela maneira corn que ela tem
procurado conduzir QS 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 Si'. Helvídio Nunes ..... Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador Helvldio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes ....... Nobre Senador Lourival Baptista, eu também desejo associar-me às justas homenagens cjue V. Ext- 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, praticamente, de modo direto ou indireto, em todos os MunicíM
pios do País. A LBA, por conseguinte, merece os nossos
louvores e, mais do que os nossos louvores, as nossas homenagen~.

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, eminente Senador Helvídio Nunes, pelo seu aparte,
que juntamente com os dOS eminentes Senadores Luiz
Viãna, Albano Franco e Jorge Kalume em muito enriquecem este pronunciamento que faço na terde de hoje,
referente ao quadragésimo primeiro aniversário da Legião Brasileira de Assistência. Conforme asse.verou V.
Ex.•, a atuação da LBA se estende pelo Brasil afora, atin~
gindo os mais longínquos recantos do território N acional, 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 estâ sendo lida, na data de
hoje, em todas as superintendências, estaduais e territoriais da LBA, espalhadas pelo Brasil inteiro.
Trata-se de documento digno de atenta reflexão, cuja
transcrição Solicito." neste inomento, a fim de que conste
dos Anais do Senado F~deraL
Aproveitando o ensejo, e, com a finalidade de homenagear o trabalho desenvolvido por essa instituição,
principalmente na atual .administração da Presidenta
Lêa Leal, através do PRONA V/LBA, encaminhamos,
hoje, um projeto de lei institUindo o Dia do Voluntariado Nacional da LBA.
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O Sr. Jorge Kalume- V, Ex• me permite outro apar~
te?

O SR. LOURIV AL BAPTlSTA -Com prazer, emi~
nente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume - Por um lapso, deixei de mencionar o nome da primeira Presidenta, o nome da fundadora, que foi Dona Darcy Vargas, merecedora do noss_o
respeito,- dos nossos aplausos, pela maneira com que se
houve desde o inicio desse trabalho em prol dos menos
faVorecidos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V,
Ex•, em"ínerite Senador Jorge Kalume, por eSte seu segundo aparte, em que relembra aquela figura extraordinária de Darcy Vargas, de quem eu, neste modesto pronunciamento, assinalei o nome da inesquecível fundado-

ra da LBA, que foi a Sr• Darcy Varg8.s. M-Uito grato a v.
Ex•, eminente Sen-ador Jorge Kalume.
Era o que eu_ tinha a dizer, S-r. Presidente (Muito bem!
Palmas. O_ orador _é cumprínieiitado.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q_SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
MENSAGEM
A 28 de agosto de 1283 aLBA comemora 41 anos de
existência.
O Brasil inteiro ·conhece a LBA.
Por conhecê-la, os brasileiros deram-lhe se_mpre o
apoio essencial nas horas certas.
Deratn-llte, ainda, o que é mais caro e raro: a credibilidade institucio_nat
Por isso, não vou repetir, agora, o que fez e faz aLBA.
O _Brasil nos conhece e sabe o que f~emos.
Neste aniversáriO O Que importa é assinalar e agradecer este apoio e esta Creâib1lidãde brasileira.
A participação Voluntária eril torrip da LBA, nos episódios recentes da_-_Campanha SOS-Sul, comprovou a
uniâã eSolidaried.aô_e__entre povo e instituição.
Não há melhor lembrança e melhor presente do que
·
este.
Com a tradição de presença e mobilização do voluntariado brasileiro que vem dos anos d_u_ros da II Guerra
Mundial, a LBA, tão histórica em _Sua atuali._àªde,- quer
hoje, 41 anos passados, apenas agradecer e prometer.
E o Brasil, que nos conhece, sabe que só prometemos
para cumprir.
A promessa é a renovação de lutas e trabalhos soci~is.
t formar uma nova corrente, lançar uma nova Campanha, mais ãrdua e duradoura, em prol do Nordeste.
É também a certeza de que oS servidores e os voluntários da LBA, mais uma vez, estarão con_os_co, dando o
melhor de si, anônimas:e Coil.sClentemente.
E o voluntariado da LBA é hoje o Brasil inteiro, que
sente e sofre o No(d_este.
Não seremos redenção, mas prometemos presença·e
determinação.
28 de agosto de 1983 é, portanto, o dia de uma nova
prioridade na LBA: o lançamento dQ Projeto Nordeste.
É 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, gostaria que comemorássemos este dia.
Com muito trabalho e muita fé no Brasil e ~os br~i
leiros.
E também com muita gratidão por nos ajudarem a ser
o que somos . ......;; Léa Leal, Presidenta_ da LBA.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Conoedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELVIDlO NUNES (PDS- PI. Pronunda o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
Foi com natural angüstia que todos recebemos a notí~
cia e vimos, através dos diferentes meios de comunicação, os quadros dolorosos do Centro-Sul do País, especialmente nos Estados de Paranã, Santa Catarina e
RiO Grande do Sul, provocados pelas enchentes.
f..o_)ado da natural angústia, Sr. Presidente, na convicção de que a calamidade seria passageíra, e que em
breve o povo daquela área se entregaria, como vem ocorrendo, febrilmente, às tarefas de reconstruÇão, passei a
me preocupar com o drama há cinco anos vividos pela
minha região, o Nordeste, temeroso de que, em conseqUência da cat;\strofe do Sul, a do Nordeste não viesse a
receber í.B:tial tratamento do proporcionado ao CentroSul do País.
A imprensa, por intermédio do rádio, da televisão, dos
jornais; deu a mais ampla cobertura ao desastre verificado nos Estados do Sul. E eu supus, preocupado, que, em
seguida, esqueceria o drama vivido pelo Nordeste. Felizmente, Sr. Presidente, enganei-me redondamente, melhor diz__endo, as minhas preocupações não se juStificaram, porque os fatos estão a der;nonstrar, a cada dia, que
o m~sm<? patriotismo qUe chãrriOu a atenção -da imprensa
para os terríveis quadros vividos pelos Estados do Sul,
levou a que os meios de comunicação vissem igúãlínente,
e transmitissem para o País inteiro o retrato fiel das dificuldades, das agruras e da miséria por que passa o not·
destiPO, há cinco ~nqs consecutivos.
.A:s tninhas h~menagens, p-ois, à Impfen-Sa, com a ressalva única-de que o Nordeste não se compõe apenas no
_~~rá e de P~!'nambuco, mas que o Piauí, o Rio Grande
do Norte, a Paraíba, enfim-, todos os Estidos nordestinos padecem a mesma calamidade e sofrem as mesmas
conS_eqUências da miséria exis.tente em toda a região.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo a tribuna na
tarde de hoje, especialmente para fazer um apelo. Sabem.
tq~os que aqueles que se encontram fichados, que aqueles que se encontram alistados, que a_queieS que se encon~
tram trabalhando nas frentes de emergência recebem o
salãrio de_l5 mil e 300 cruzeiros mensais.
É sabido por todos, de outra parte, que nein todos
quantos necessitam de trabalho já obtiVeram lugar nas
frentes de serviço. b. importante lembrar, nesta opoituni·
dade, que a seca, que a catástrofe relativa ao ano de
1983, Praticamente ãinda não-chegou ao meío, ela atingirá o ápice, tudo indica, no fim de novembro para princípio de deze-mbro. Antes disso, ela estará segUindo um
curso evolutivo terrível, um curso evolutivo macabro.
- Mesmo porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
problema maior, o mais anguStiante, é o relativo a oferta
de água._ :E a água, infelizmente, e5tâ desaparecendo, estã
sumindo da re&ião nordestina,
Angustiante é que, antes que o flagelo cumpra o seu
fadáfio terrível, centenas de milhares de flagelados ainda
CStão-a b-Usca, e continuarão ã.busca das frentes de trabalho. Eis que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na última
seffiana, naturalmente à falta de recursos, naturalmente
na ausência do numerârio suficiente para atender ao pa~
gamento de pessoal, a SUDENE determinou a suspensão de novas admissões, isto é, a SUDENE determinou
quê, de agora em diante, aqUeles-que estejam porventura
neçessitando de trabalho,' aque~es que estejam precisando urgentemente de quinZe mil e trezentos cruzeiros
mensalmente para sobreviver, nã.o mais -terão aceSso às
frentes de serviço. Que culpa tem a SUDENE, Sr. Presidente, Sfs. Senadores? Nenhuma culpa! Daí o apelo que
neste instante dirijo ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da Repliblica, que na última sextã-feira~reasS:umiu o posto que dignifica, para que determine ao Ministério do Interior, ordene ao eficiente Ministro Mário Andreazza,
mas sobretudo que autorize aos Ministérios da Fazenda
e do Planejamento a remeterem, a enviarem para o Nor-
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deste_, urgentemente, recursos abundantes para que, não
apenas os que se encontram alistados, mas para que todos quantos não desejarem morrer de fome, tenham
acess_o às frentes de trabalho, para receberem -i-miséria
das misérias: quinze mil e trezentos cruzeiros mensais.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE- (Nilo Coelho)- Cono.odo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Faça chover no Nordeste".
Este o tema da campanha que a Cruz Vermelha Brasileira está lançando para socorrer os flage[ados da longa
estiagem nordestina.
Pretende-se mobilizar a opinião pública nacional para
que o Brasil assuma a consciência da real situação das
-populações do sem i-árido do Nordeste e se proponha a
prestar o socorro possível nessa hora de tragédia.
O objetivo imediato da campanha é arrecadar dinheiro, alimentos, leite em pó, roupas e outros itens que possam minOrar a extrema necessidade de vastos contingentes populacíonais da Região.
_ _
__
A m-édio prazO, creio firmemente, essa campanha demonstrará a imprescindibilidade de decisões políticas
conseqüentes, para resolver o problema nordestino; não
sob o enfoque emergenc::ial como vem sendo feito desde
sempre, mas como fenômeno cíclico que realmente é, e
que exige soluções de profundidade.
A cãtnpanha «Faça chover no Nordeste" pelo que se
propõe e pela entidade que a assina, merece, além de
nosso Jouvor, incondicional apoio, pois a chancela da
Cruz Vermelha Brasileira assegura, além da absoluta ser·iedaêiê"doS-j)rOcedim6ntos a serem implemeiltados, total
indiscrimirlação político-partidãri3., como ocorreu com a
recente campanha dessa benemérita instituição em prol
dos flagelados pelas enchentes do Sul.
Coloco-me aqui, à disposição _da Cruz Vermelha Brasileira para o que puder ser útil nesse mister e apelo aos
nobres pares, principalmente aos representantes dos Estados nordestinos, que façam tudo a seu alcance para
·que a campanha "Faça chover no Nordeste" tenha_ Um
retumbante_ sucesso.
Obrigado. (Muito Bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador João Calmon.

Conoedo a

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.
'É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 758, DE 1983
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo ~?3 do Regimento Ip.terno, requeiro a_ transcrição J?-OS Anais do Senado- Federàl, dos
discursos proferidos pelo Vice-Presidente da República,
Aurel!ano·Chaves e pelo Presidente João Baptista_ Figueiredo,_ quando da solenidade em que reassumi~ o cargo, no último dia 26 de agosto, no Palácio do Planl:llt:p.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1983. -·. Lourlval
Baptista.
O SR. PRESIDENTE: (Almir Pinto) - De acOtdo
com o§ l"' do art. 233 do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)_- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, o Requerimento n'~ 753/83, constante do primeiro item da pauta, tem sua apreciação
adiada para a próxima sessão, eril -virtude de achar-se em
fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Almir _Pinto) então, às matérias em discussão.

Passaremos,

Item 2:
Discussão, em turno únícõ (.iJii'eciaÇão Preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senadon"' 77, de 1981 - Coniplementar, de autoria do
Senador Franco Montara, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho-Administrativo constituído, pelos prefeitoS e por representantes das Câmaras M unicip"ais, modificarido a Lei Complementar
n'~ 14, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n'~ 740 de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADF.LHA (PDS- PB. Para
discutir. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, as regiões metropolitanas constituem um problema moderno,
e seriíssimo, em administração pública, decorrente do
acelerado processo de urbanização, processo esse conseqüente do progresso natural dos povos. As grandes cidades degeneraram em megalópoles que foram, aos poucos, transformando-se num habitat cruel e perverso aos
desfgnios do homem. Cumpre, então, encontrar soluções
que tornem mais expedita a gestão desses monstros do
sêculo XX.
Procurei em vão na justificatiVa do projeto de autoria
do eminente Senador Franco Montoro, atualmente Governador de São Paulo, razões de ordem têcnica. Encontrei apenas uma argumentação de natureza politica infelizmente jâ ultrapassada pelo tempo e pelo próprio
processo de abertura- em desfavor do autor do projeto.
Em sua justificativa o" nobre autor diz:

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Marcondes
Gadelha, não estou aqui para defender o Governador
Franco Montoro, mas não acredito, honestamente, que
o Governador e ex-Senador da República Franco Mootoro tenha mudado de opinião só porque foi eleito governador. V. Ex• tem razão- não neste caso. V. Ex.• tem
razão em algumas dessas ilações que tira. Realmente,
após o 15 de novembro, assistimos a algumas mudanças
de comportamento. b verdade, concordo com V. Ex' Entretanto, neste caso especificamente abordado por V.
Ex•, não creíõ que o Governador Franco MontOro tenha
mudado de opinião s6 po"rque eleito governador de Esta~
do. Nã9 me ca_be_ realnlC:nte ~ defesa de S. Ex-', o que faria com mtifiO praZer. Tenho· pã.ra mim que o Governa~
dor Franco Montoro não deve ter m~dado de opinião.
O SR. MARCONDES GADELHA- Acredito que S.
Ex• não terá mudado de opiniãO. COncOrdo com o nobre
colega. Vou um pouco mais longe. V. Ex.• foi prefeito de
uma cidade importante de Minas Gerais- Juiz de Fora.
V. Ex• -é engenheiro e tem amplo conhecimento da gestão
públiCa Pelo lado de dentro dos prcihleffiãs: V. EX• hâ de
ter-me cõmo um aliad-o seu em qualqúei:- proposta que
vise a simplificar a administração das grandes âreas metropolitanas.
O Sr. Itamar Franco -

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Marcondes
Gadelha, apenas interferi no seu pronunciamento para
demonstrar que o Governador Franco Montoro deve
continuar com o mesmo pensamento, Esta, apenas a fi-nalidade de- minha- iiteivenÇã()._
O SR. MAR CONDES GADELHA- Era o que tinha
a dizer, Sr. Pr::esidente. (Muito bem!)
__ O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Continua em
discussão o projetO. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão.
--A-votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 100, de 198":2 (apresentado pela Comissão
de Economia como _conctusãO de seu Parecer ri'~ 523,
de i98i), que autoriza a Prefeitura -M-unicipai de
Cavalcan_te (GO) a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (<?~~
ze -milhõeS, duzentos e noventa mil cruzeiros) O
montante _de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 524 e 525, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

A nomeação dos integrantes dos Conselhos pelo
governador do Estado, retira a necessâria autonOmia desses órgãos. Atualmente são eles, em regra,
constitufdos por pessoas comprometidas com a
política oficial e com o Chefe do Executivo Estadual.
Ora, Sr. Presidente, atualmente não sei qual a opinião
do Governador Franco Montoro sobre a suspeição que
procura eivar todos os conselheiros designados pelo Governador de Estado.
Se nas grandes regiões metropolitanas a gestão hoje se
encontra inteiramente em mãos oposicionistas, gostaria
de saber se ainda subsiste essa situação como sendo um
erro natural de gestão, porque, fora disso, não encontramos qualquer outra argumentação que venha dar sustentação a esse projeto de autoria do ex-Senador Fnmco_
Montoro.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Pois não.

Não tenho dúvida Ex•

O SR. MARCONDES GADELHA - Também V.
Ex• hâ de notar que esse projeto em nada modifica a sis-tCmática atuai, a não ser no seu aspecto político. Assim
passa a ser uma legislação diletante, com a qual não concordamos.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.

A Presidência deixa de sebmetê-lo a votos, em virtude
da falta de quorum para deliberação, devendo ser apreciado na próxima sessão ordinária.
O SR.

PRESID~NTE

(Aimir Pinto) -
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Simon, que autoriZa o' Poder Executivo- a conceder
um abono de emergência de 70% (setenta por cento)
para os servidores públicos federais, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 739, de 1983, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Não havendo número, a votação fica adiada para a
próxima seSsão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 5:
Discussão, em prinieiro turno (apreciação da
constitucioqalidade e juridicidade, nos termos do
art. 296 do Regimento- Interno), dei Projeto de -Lei
do Senado it'~ 70, de 1983, de autoria do Senador
Nelson- Carneiro, que estabelece critério e limite
para os reajustes dos preços de ingressos de jogos de
futebol, tendo
Parecer, sob n'~ 738, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Em discussão o projeto; quanto à constitucionalidade.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
A vcitcição- fica adiada Por falta- de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Hâ oradores
inscritos. ConcedO a palavra ao nobre Senador Hélio
Gueiros.
O SR. Hl!:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. _5_em revisão_ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
·Como o nobre Seriado! Helvídio Nun~s. que honrou
há pouCO -esta _tribUna para fazer um apelo, eu tambêm
gostaria de fazer um apelo ao senhor Presidente da República com rçlação a um p_roblema no meu Estado, o
Pará.
Devo, porém, confessar a minha perplexidade em tomar o rumo certo, porque acabo de ler nos jornais que a
brava e indomável bancada do PDS, não toda ela, mas
14 eminentes Senadores, estão escólhendo um padroeiro
para a sua causa, para poder ter acesso ao senhor Presidente da República. E, segundo os jornais, o padroeiro
escolhido pelos 14 Senadores do PDS é São Délio, Ou
m'iils corilpletamente, São Délio Jardim de Matos.
Esses Senadores foram chamados a um ágape por S.
~X' lã, confessaram a sua impossibilidade de qualquer
acesso ao senhor Presidente da República e invocaram,
então, as graças e os favores de São Délio para que pos~
sam chegar ao senhor Presidente da República.
o.sr:-"JutahY Magalhães- Pemiite-me V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) Como estava no almoço, eu não escutei nada disso que V. Ex• está falando.
V. Ex.' estâ fazendo um discurso jocoso, que não tem nenhum compromisso com a realidade dos fatos.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Nobre Senador Jutahy
Ma_gathã-es, então,_ antes de me contradizer, V. Ex.• deveria -dêsmentir os jcirnciis ~da terra.- Os jorrlais, deste sãbado, estão noticiando fartamente que 14 Senadores do
PDS tiveram um reposto com V. Ex• o Sr. Ministro da
Aeronáutica, que se comoveu ...

Item 4:

DiSCúSSâO~- em PritneiT-0- turno (apreciação preli-

O Sr. Jutahy Magalhães- A interpretação é de V.
Ex•, os jornais não dizem isso.

minar da constituciórialídade, nos termos do aft.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n'~ 39, de 1983, de autoria do Senador Pedro

O SR. HtLIO GUEIROS - ... com o pedido dos
quatorze senadores. Inclusive, os jornais deram também
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a resposta de São Délio, declarando que se os seriadorCs
estavam pedindo é porque estavam necessitados e nada
lhe custava ir atê o Presidente da República para expor
os problemas de quatorze Senadores do PDS.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Exf estã faZendo uma
interpretação do noticiário dos jornais. Eu-estOU achando interessante.

O SR. HtLIO G_UEIROS- Mas, _eminente Senador
Jutahy Magalhães, ...
O Sr. Jutahy Magalhães....- Nos dias de hoje é necessârio um pouco de humor. Nós estamos com tantos
problemas pela frente, que dar alguma risada .sempre faz
bem.

O SR- Hl!:LIO GUEJROS - Eminente Senaóor }otahy Magalhães. eU s9 posso me basear nos jornaiS: Eu
não tenho acessd à intimidade da Bancada do PDS. Veri-

fica V. Ex' que das irregularidades que acontecem tambêm na área federal, eu tenho conhecimento através dos
jornais. E quero dizer que não_ só eu sou afastado do
convívio dessas .coisas ín~imas _do Governo. Ainda hã
pouco o nobre Senador João Calmon declarou que não
foi um dos privilégiados com a remessa ·de supostos do·
cul:ífentos -reservados em defesa .do Goyerno. AliáS, a
propósitO, erilbora me desviando, e_u não entendo como
se faça uma acuSaÇão ública pelos jornais e a defesa tenha que ser secreta, clandestina. t a primeiril. vez na vida
que eu ouço falar em semelhante processo, em que a acusação é pública, val parã oS jorri8is, mas a defesa é cautelosa, é Sigilosa, é clandestina, e poucos iniCiados_ têm
acesso a·-eta.
O Sr. Jutahy Magalhães --Aí concordo plenamente
com V. Ex• Acho que toda defesa tem que ser pública,
clara, objetiVa, sem subteTfúgiéi nenhum, e toda reSpOsta
tem que ser dada. Neste ponto concordo plenamente
com V. Ex• Não aceito que haja resposta e defesa secre-.
tas. Já que disseram que nós do PDS eStamos com a bola, agora, para dar resposta, nós do PDS temos que ter
-conhecimentO de todos os fatos para podermoS
der.

respon-:. .

ben.do a Presidência da Repúbfica das mãos honradas do
Vicie-Presidente Aurelianó chaves, tenha declarado que
não vai admitir nenhum arranhão na sober~nia nacional,
quando da discussão e encaminhamento da solu~o dos
nossos problemas financeiros na área internacional. O,ra,
Sr. Presidente, outta coisa esquisita, póriJ.ue este Pie~
nário já se fartou de ler e ouvir falar de documentos assinados pelo. ''trioelétrico", formado pelos Ministros Delfim Netto e Ernane Galvêa.s e pelo Sr. Carlos Langorii,
em que eles, em nome do Brasil ou do Banc_o central-porque tudo para Inim ê a meSma corsa---..:-se compro"ffietem a não invocar .motivos e ra_zões da :soberania nacional da dis-cussão dos problemas de empréstimos exterriás-_ Não dá para entender que _O PreSidente da Repúbli-ea diga que não vai admitir arranhões na soberania naciOnal quando seUs iuX:iiiares difetos asSin"arn-docurõ.eõ.tos nos quais se comprometem que não_ vão invocar ra~
zões de sobei-ània nacional ria diScussãO des;ses.emprésti-=mos, nem prévia- e preveiitivamente a requererem ·mora;.
tória.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reah:llente eu
me sinto meiO Confuso em endereçar um· apelo em.fav_or
do meu Estado, porque estou notando uma situação nacional muito confusa, muitO_OOmplicada; e .eu, que quero
acertar no-endereço do me.u apelo, fico sem saber.qual o
caminho que devo tomar~
·
·

_O Sr. José Uns-- Permita:-~e V. Ex•

~m ap·a!te?

O SR. H~LIO GUEQtOS- Ouço a aparte .do nobre
Senador José Lins.

O Sr. josé Lins- Parece que a culpa do çlescaminh"O
que toma o discu.rso de V. Ex• é: a próPria vori:tãde de .V;
Ex• qUis- V~ EX• desviar-se do apelo em favor do seu Esta~
do para provocar graça, c<?mo salientou o Senador Jutahy Magalhães. Mas fiquei Com a impresSão, rtob!e Senador, de que V. Ex• acharia muito norriial que ·o trata,:.
menta d~. ''burro" no Parlamento. Não ficaria bem pã!a
o pessoal dó itamarati, mas aqui no Parlamento, no corp-o .a corpõ ·a que V. Ex' se rêferiu, pOderia muítO bem ter
usado_. _Quanto é soberanía nacional, só pode promete"r
inãhtb-1a quem a tem. Seria esdrúxulo se o Brasil, Ou
qualquer país, pudesse, realmente, alegar razões de soberania como ·motlvo para não pagar dívidas contraídas lá
fóra.
-·
--------

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Pelo menos verifica V.
Ex' que, com menoS de dois minutos de um despr6ten-. ·
cioso proimndainentO, já. COliSeguimOs che8;ar 3. tini
O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Qúanto à-obserVaÇão de
acordo _de pensamentos e de idéias. Estou de pleno acor~
V. Ex' sobre que eu gostaria que aqui no PlenáriO hou-:do com V. Ex• de que quem é acUsado publicamente
vesse esse trataménto de burfo, qu~ro dii:ef"ã V. Ex• qui:
deve responder publicamente.
.qtierii esti~nftou, pela primeira vez,. esse tratamento en.tre .
Aliás, isto está até na Bfbliã.. A doutrina bíblic3. ~-a sC.:
oS homens públiCos do Brasil fui eu. Essa declaração Toi
guinte: cjua:rido um cidadão comete um pecado em públifeita- há váriõS dias e a prirrieirã ·pessoa-qUe CStá a.<iuí e!ico, deve penitenciar-se em público; quando comete .um
tranhando esse tipo de tratamento entre homens públi·
pecado somente com relação a um seu próXimo, deve ir
. cos no Brasil, sou eu. Logo verifica V. Ex' que essa cOn- ·
ao seu próximo e- pedir perdão; e quando cOmete "uin de~ ·
clusão de V. Ex• é totalmente descabida, sem o menor
lito ou pecado secretamente, tambéni deve confessar-se
nexo, Que eu- qu"erõ dizer•.. ·
secretamente para os ·céus.
Portanto, verifica-se que é ãté uma doufriita bíblica;
9 Sr._ -!~_sé ,Lins -·V..Ex.• deU a entend~r qu~ nQ, ·~cor_-_
cristã, -e, como sOrDos Um povo Cristão; riada deiúiis qúe P~. ~ corpo~' do Plenário, isso_ seria acei~ávei.
- ·
se invOque a bíblia e os ensiiloS do Cristiariismo.
'Devo cpnfesSar,- e!ltretarito, tãrnbém.;-s-r~--PreSíaCnte,
O SR. H~LIO GUEIROS - ;.. -e falei nO termo "irreveSrs. Senadores, que existem umas coisas meio esqtiísitas
rêrida. É porque V. Ex• não presta beffi atenção no q~e
nestes últimos tenipos aqui no Brasil.
eu falo. para lamento meu. O que eu disse ê que no fraNa semana passada, li, na primeira págiria do jornal O
• gor da 1!-Jta, da discussão, ainda se pode permitir alg~ma
Estado de-S. Paulo, QUe um -diptõmatã: de cB.rreira- do Ita~
irreverência. Foi isso que eU filiei, não usei o termo bUJ;"-ro
marati havia Chamado_o seu ~lega de burro, mas b-u-rporque esse termo burro é exclusiVo dos di"plomatas do
r-o! Âs vezes, no aceso e no fragor das lutas corpo a corltamari no Governo do Presidente João Figueiredo. POfpo, no Parlamento, há algUR!-a irreverência ou algum exque, tenho que cOnfessar- a V. Ex• nUnca ouVi ó.a rninh8.
cesso_- e, quando há, todo rilundo cai logo dC bico em
vida um dipl01nata do Itamarati chamar o Seu colega de
- bUrro, é a primeira vez ri:ã. vida, nesteGovcirrio do honracima çlo P~rlamentar - isso aínda se pode tOlerar:MaS
verifica-se que .PS .educados cavalheiros do ltamarati já
do Presidente João Baptista Figueiredo. ·
não são maiS. aq~~!es;'SomeniC pOrque um- discordã(io
Mas, Sr. Presidente, se fui levado a digressão e porque
outro, um diplOmata de carreira chama o outro de buro homem põe e Deus dispõe, ou melhor, o homem põe e
ro.
João Baptista dispõe, e as discussões aqui dentro, -tamTambém, Sr. Presidente, acP.~i meio· esquisito que O
bém;- disp~eni, Realmerite ia fazer um apelo, como vou
Presidente da República, ao reassumir o seu posto, recCTã:iei'Um apelo, mas'não posso deixar de me referir a es-

ses fafos muito recentes e muito imediatos que têm a ver
alguma c-oisa corii. a Administração Pública no Brasil.
Isto posto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo dar o
meu recado a respeito do apelo a quem interessar possa,
mas acredito que se trata do Senhor Presidente da República, cOrno sou calvinista, dispenso, aliás, intercessão
e, dentro da minha doutrina calvinista, portanto, me dirijO diretarnente aci Senhor Presidente da República sem
a mediação de intercessores e intermediários, comO O des_c:jam os quatorz_e _Senadores do PDS.
Quero me referir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à situação na Vila _do Pacau com o problema dos canavieirase da Usina de Acúçar Abraham Lincoln. A situação
lá é da maior gravidade. O Governo federal, que, no fundo. através do seus órgãos, é o úni_co responsáVel pelo
clima-de-intra-n.qni\idade e perturbãção que lá existem,
tem que da~ !1 solução para que não se repítatn não ape~
llaS os faú)s-jâ -oCõrridos lá, mas para que não haja fatos
----ainda-maiS g"ra\·e-S._Quero dilç-f a Y. ex• que, tal como aconteceu no primeiro incidente, os canaveieiros do Pacal se deslocaram
lá ôo meit;> da selva do Xingu, da Amazônia e ·vieiarn até
~qui,
Brasflia, atrás de uma solução para os seus
problemas.
·
Esses canavieiros foram localizados, lá, na Vila do Pa~
cal, pelo INCRA. O INCRA fez uma convocação geral,
no- BiasH, pira que tOdos aqueles que quisessem arriscar,
ou crer ·rto desenvolvimento da Amazónia, se deslocassem para lá, para cuidar de fazer plantações de canaviais
- para atender a -uma usina de açúcar e álcool chamada
Abraham Lincoln que o INCRA construiu lá.
Os COlonos de todas as partes do Brasil, daqui do Centro, Sul, do Sudeste, se deslocaram para lá e lá se fixaram. Foram levando tudo quanto -tinham, até mesmo
seus pequenos _pertences. Vederam o que tinham por
aqui e foram-se localizar no Pacal, com a promessa solene do INCRA, que era a Usina Abraham Lincoln.
Quero dize:r a V. Ex• que a inaugura~ão dessa Usina
Abraham Lincoln foi meio cômica, meio gaiata e, por iSso., também, é que, às vezes, tenho que ser cómico e gaiato, embora não seja dp agrado do Senador José Lins e do
Senador Jutahy ~agalhães.
O Sr. José Lins- Pelo contrário, agrada-me que V.
Ex• o tenha reconhecido.
'O SR. H~LIO GUEIROS- É porque, com as coisas
que acontecem no Brasil, às vezes, o melhor (r a gente rir
para não chorar; até porque, já dizia uni coinpoSitor da
minha terra..·"que o que dá para rir dá também para chorªr'.'. ~-modo que, embora, eventualmente, eu possa ser
engraçado, na realidade eu estou sendo muito sêrio. E há
gente que pode chorar com uma coisa que para muitos
aqui possa parecer muito engraçada.
O que é fato, Sr. Presidente, Srs, Senadores, é que a
: ínaqguração _dessa Usina Abraham Lincoln foi meio engráçada, meio cc?mica. Foi ao tempo do Governo do Pre-.
sídente Médici. Inauguraram a usina e para enganar, tapear o Presidente Médici, saíram daqui, de São P.iulo,
aviões da VASP :- e _isto foi motivo de reportagem documentada do O Estado de S. Paulo - levando agricultores ·e levando, também sacas de açúcar como se fossem
produção da Usina Abraham Lincoln. Foi uma verdadeira papagaiada, desculpem-me a expressão. Os aviões
da VASP saíra~ daqui carregados de agricultores, carregados de sacos de açúcar e, na ocasião determinada da
"inauguração, o ~residente Médici, no seu palanque, depois de ouvir as explicações das autoridades do INCRA,
que naquele tempo era subordinado ao Ministério da
Agricultura, teve a oportunidade de ver colonos, agricultores, càrreteiros e carregadores segurando nas costas sacas de açúcar produzido em São Paulo como se fosse
prodUzido na Transamazônica, exatamente na Usina
Abraham Lincoln.
Verificam, -poftantõ, V. Ex•s que esse empreendimento
foi se~pre uma farsa. E continua nos dias de hoje sendo
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trã o retardame"nto de uma decisão que já poderia
ter sldo tomada. o pessoal especialiZado que ainda
ficou é pouco, c está querendo ir embora, de vez que
não há garantia nem de salários, nem mesmo de- que
a usina vá funcionar.

uma. farsa. Acontece_ que isto estaria muito bem se não
envolvesse destinos e vidas de homens que acreditaram
na boafé das intenções do GOverno e para lá se deslocaw

ram e se fixaram.
Há poucos meses, V. Ex•s estão lembrados, os colonos
e cana vieiras da Vila do Pacau, desesperançados de qualquer medida que fizesse com que ·a Usina Abraham Lincoln, depois revendida pelo INCRA a uma empresa de

Pernambuco, depois de perder as esperanças de que a
empresa não pagaria a eles o valor da safra que lhes foi
entregue, obstruíram a Rodovia Transamazónica, cdando um problema de repercussão nacional. Depois de
muita confusão, de muita ·complicaÇão, inclusive de
ameaças do Sr. Ministro da Justiça, foi afinal encontrada
uma solução e o INCRA pagou o que a empresa devia
aos canavieiros e eles desobstruíram a rodovia.
Agora, Sr. Presidente, os canavieiros enfrentam o meSmo drama. EstãO lá com as suas plantações de cana inteiramente sem condições de colheita, porque a usina, ven:..
dida a industriais de Pernambuco, encontrava-se fecha-

da.
Há pouco tempo, há pouco mais de um mês, vieram
aqui, fizeram uma via crucis pelas várias -repartiçõeS federais de Brasília à procura de uma solução e até agora
nada foi feito. Eles estão, pois, voltando à sua fase de desespero e nessa fase, ao verificarem que vão perder tudo,
eles podem cometer alguma insensatez.
É por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, ainda
a tempo, ergo a minha voz, aqui no Senado, para fazercom que o Senhor Presidente Figueiredo, que deve ter
voltado retemperado da sua estada em Cleveland, que
diz que voltou com força total, não tem problemas de
saúde, está com disposição plena, que Sua Excelência
tome conhecimento desse problema que existe no Estado
do Pará e dê uma solução para que esses canavieiros não
cheguem ao desespero.
Sr. Presidente, ê preciso notar CJ.ue jã houve um esb-oço
de violência, Ia no Pacal, com esses canavieiros incendiando, ou tentando incendiar, a casa do gerente da Usina Abrahan Lincoln. A usina continua fechada. É possível que eles dêem seguimento a esse gesto extremo e também tentem tocar fogo na usina. E o detalhe -ê que, segundo se diz, a Usina está com um estoque" de 30 mil litros de âlcool. Sr. Presidente e Srs. Senadores, fácil é de
se prever o que será, verdadeira cã.tástrofe, um incêndio
lá no Pacal, no meio da selva amazônica, tocando-se
- fogo em 30 mlllitros de-âlcool. Um jornal da minha terra, Sr. Presidente, noticia a situação, numa síntese de primeira páS:inã:,- da seguirite
maneira:
A casa incendiada do gerente da usina da Conan, no Pacal, aponta, escurecida pelo fogo, como a
ponta do estopim em que estâ se transformando a
área, no dizer de um dos colonos. Funcionários
públicos residentes na área forçaram a que os motores de luz passassem a funcionar 24 horas por dia,
terrlerosos de novos atentados, de vez que, na região, a situação está se tornando insusterltâvel. Muitos colonos já vieram para Altamira, para residir em
casa de parentes, enquanto os canaviais esperam e o
Banco do Brasil executa os lavradores por dividas,
de vez que toda a lavoura é finiDlciãda. A usina está
completamente abandonada, e é virtualmente impossível, se não começar agora, aprontã-la a tempo
para a moagem da cana. Não houve, até agora, nenhuma solução para ÇJS problemas dos funcionários
e canavieiros que interditaram a Transãmazônica e
hoje fazem uma nova: assembléia gerai para decidir
o que fazer. Também não foi aberto inquérito para
aPurar a responsabilidade do incêndio na casa do
gerente da usina que, aliás, já viajou para Recife, a
fim de dar conta da situação aos usineiros. Vila Pacal está ficando, gradativamente, entregue a si mesma, e o bispo, D. Edmundo Krautler protesta con-
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__ Sr. Presidente, ê o apelo que faço ao Senhor Presidente
da República, para que dê uma solução; o impasse pode
ser jurídico, mas não vai adiantar nada. A empresa diz
que o responsável por todas as despesas até que a usina
atinja a sua produção nominal, que é de 800 a 1000 sacas
de açúcar, ê o INCRA. O INCRA, por sua vez, diz que
não.tem nada a ver com a empresa.
O que é fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores;-é que a
situação de 400 ou 500 famílias de canavieiros não pode
ficar à mercê desse bate-boca, desa confusão entre INCRA e a empresa Abraham Lincoln. É preciso que o
Governo intervenha. E como os colonos foram colocados lá sob o aval e a -fiança do INCRA, é impfescindível,
indispensável que o INCRA tome conhecimento do
problema, e dê uma solução, antes que seja-tarde demais.
_QuerO-dizer a V. Ex' que o Miriicípio deAitamira, por
ín_çrível que pareça, é um MunicfP"iO da chamada área de
segurança nacional. Então, poderia parecer que, por ser
unl Município de Segurança Nacional, lâ houvesse mais
garantias e mais interesse do Governo Federal em atuar
de maneira mais eficaz perante a população, para mostrar que vale alguma coisa ser Município de Segurança
Nacional. Mas, o que está se verificando é que, a não ser
nomear o Prefeito, o Governo Federal não faz coisa alguma por esses Municfpios de Segurança Nacional. E no
caso de Altamira, além de não fazer nada, ele, através de
órgãos seus, etá Conturbando, está perturbando a paz social naquele Município.
Por isto, Sr. Presidente, daqui desta tribuna do Senado, formulo meu apelo, repetindo, antes que seja tarde
demais, para que o GoVerno to-me uma ati~ude e resolva
eSse pro-bleina-·da Vila do Pacal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!
!'almas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Eunice Michiles- Gabriel Hermes_João Castelo .- JQsé Sarney_ -- Alberto Silva - João
T.obo ~ Carlos Alberto - Aderbal Jurema - Marco
Maciel - _G.uílherme_ Palmeira --:- Passos Pôrto - Jutah_y Magalhães - LQtnl:l.nto lúnior- Nelson Carneiro- Mauro Borges - Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Coneedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

~-

~~{)SR. -MAURO BORGES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTER/OR-

-~~-~!fTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo apa_Javra ao nobre Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (PDS -

PE. Pronuncia o

seguinte- discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Muito se tem falado a respeito das atuais dificuldades
com- as quais se defronta o País; da sua origem e, princiR
palmente, das suas conseqí1ências sobre a população
brasileira. A exegese da cfise - reconhece-se - ê passo
importante à sua superação. E, à Nação - Governo e
poVo-- c:ibe d:ir mo-stras de saber fazê-lo e,_ a partir daí,
adotar as providências que se imponham.
No entanto, identificadas as suas causas, avaliada a
sua extensão, a questão a ser posta, agora, ê se nós, brasileiros, estamos efetivamenú: aproveita~do as oportunidades que a crise traz em seu bojo, para o nosso Pais; se
estamos trabalhando objetivamente, de forma criativa,
para sair da situação em que estamos mergulhados,
lançando novas bases para uma era de prosperidade.

~O
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Oaí porque refutamos l~uváveis, patrióticas, iniciativas voltadas para _!! busca de caminhos alternativos, à
~C?ncre~açª-Q do n_osso projeto de desenvolvimento.

A criSe energética, por exemplo, nos traz à consideração as enormes possibilidades de que o Pais dispõe no
campo de utilização de outras fontes, inclusive - e
sobretudo -da biomassa. O programa do álcool, deflagrado na administração do Presidente Ernesto Geisel é
uma demonstração bem eloqUente: em apenas 5 anos o
Pró-Álcool já atírigiu amai~ de lO bilhões de litros/ano,
isto é, o equivalente à produção nacional de petróleo de
1979 ~representou no ano passado uma economia d!: di-visas de 1,5 bilhõe~ de dólares. Acrescente-se que, até
IDeados da década, o referido programa poderá alcançar
a casa dos 15 bilhões de litros fano, desde que não lhe fal~
tem os meios e os incentivos.
Ademais ê significativa repercussão social desse proR
grama por gerar, para cada 20 mil litros produzidos,
l.SOO empregos diretos e muitos indiretos.
Ainda dentro desse quadro, vale lembrar um novo e
dinâmico canipo de atividades oferecido ao País com o
notável desenvolvimento de uma química do álcool e do
açúcar, desde que adequada e corretamente utilizada.
Essa nova alternativa, inobstante em órbita predominantemente privada, bem estâ a merecer o estlmuloe o apoio
do Governo, em seu irrecusável papel de indutor e promotor da atividade econômica.
Isso vale afirmar que o álcool e o açúcar, poderão ser
aproveitados como matériils-primas para fins ainda mais
nobres, agregando maior valor ao produto e trazendo
mais -renda para a ativldade e receita para o Governo.
Não foi por outra razão que recente trabalho do Instituto Weizmann, de Israel, observou que o Brasil poderá
converter~se em Líder de uma nova revolução, a
processar-se;, '"com o objetivo de reduzir ou eliminar totalmente a utilizaç[o do petróleo como matéria-prima de
uma longa série de produtos manufaturados e sua substituição poi" matérias de produtos vegetais".
Com relação especificainente ao álcool, embora as
suas -virtualidades, como matéria-prima alternatiVa para
a obtenção de muitos produtos hoje fornecidos pela petroquímica, sejam conhecidas há muitos anos, a política
de exploração intensa das fontes de petróleo e a prática
de preços aviltados, inviabilizaram, por muito tempo, o
desenvolvimento çla alcoolquímica. As breves experiências de produção de borracha sintética (polibutadieno)
aCI"te"mpo da II Grande Guerra, favorecidas por fatores
políticos - as incertezas dO cOmércio lnarftimo, à época
- """"""'são um testemunho desse fato. Agora, que a política
de valorização do petróleo imposta pelos países produtores despertou nas populações de todo o mundo a consciência da sua finitude e da insensatez que representa o
seu consumo em ritmo crescente, é tempo de reconsiderar o assunto.
Não se diga, em contra-argumento, que a tendência
mais recente do_!! preços do óleo no mercado internacional é a da estabjli~ação. A estabilização é fruto da retração de demanda, decorr~nte <f_o çsforço de ajuste dos
países consumidores, e da própria recessão mundial. E a
recessão há ~e passar, como a história jâ o demonstrou
tantas vezes. O comportamento favorável dos preços, no
entanto, só se manterá se a retomada do desenvolvimento vier a- dar-se em bases de menor dependência em relação aos hidrocarbonetos não renováveis, oligapoliza-

dos pela OPEP.
Além de tudo, há o argumento esttatêgico. Se mais da
metade do petróleo consumido pelo ocidê:iltc· provém do
golfo pérsico -região conflagrada e cujO}tjlgro politico
é dificil prever-se_ - e tem de passar pelo ~to de Ormu~. aceitar ~ situação presente implica assum1r grandes
riscos. Sem falar em que, vindo de pnd~ yier; o petróleo,
como recurso fóssil, tem os dias contados,. e os cãiculos
razoavelmente precisos, estão ao alcance ·de todos.
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Há que se refletir bastante, também, sobre a verdade,
algo melancólica, mas já bastante difundida nas meiitCs

mais esclarecidas do Terceiro Mundo, de que a. "era do
desperdício •• acabou e de que, em um mundo marcado

pela escassez energética, os caminhos do nosso desenvol"
vimento terão forçosamente que divergir daqueles trilhados pelos países ricos. E issO envolve alterações em hábitos de consumo, em e~tilos tecnológicos, na polítiCà. de
uso não predatóriá e consciente da terra e de suas rique-

zas, em bases permanentemente renováveis.
Tal política tem -propiciado o crescimento da indústria

química, que cresce, malgrado as dificuldades da hora
presente, a mais de 20%

ao ano,- e tende promover o ofe-

recimento de novas tecnologias ou seu aperfeiçoamento.
Também aí, esse setor irará c_ertamente ufua nova
opção ao Brasil, oferecendo oportunidades de fornecimento de equipamentos e tecnologias a países produtores de biomassas energéticas.
Por tudo isso, o Governo deve dedicar ü_ma atenção
especial à alcoolquímica, que apresenta possibilidades
promissoras em todo o País, particularmente no Nordeste açucareiro.
O estimulo à alcoolquímica, semelhante ao que o Governo soube adotar para a implantação dos pólos petroquímicos, terá; além das vantagens já apresentadas, a de
não implicar em nenhuma concentração geográfica de
investhrieritos, pois a tecnologia da transformação do álcool permite rotas mais específicas, menos geradoras de
subprodutos e, conseqUentemente, localizáveis- im diferentes pontos da região canavieira. ~o que já venl acontecendo em relação a Pernambuco e A lagoas, por exemplo, e poderá prosseguir, em relação a outros Estados.
Pode-se. pensar atê em especializações sob-regionais, segundo as principais linhas da química do álcool: os produtos acéticos, os derivados do eteno, os compostos envolvendo o cloro e outros.
Os programas alcoolquímicos em Pernambuco já
compreendem a produção de aldeido acético, através da
COPERBO, a prirlleira empresa nacional, recõrde-se, a
utilizar o álcool etflico como matéria-prima básica. Hoje, a referida empresa, por intermédio de uma subsidiária
- A Cia. Alcoolquímica Nacional -investe perto de
120 milhões de dólares na construção de unidade destinada a fabricar ácido acético- e acetato de vinila
monómero-MVA, abrindo caminhos para atender o
mercado interno e gerar divisas com a exportação estabelecidas no referido estado. Igualmente, outras empresas, já produzem, a partir do álcool, octano!, butano!,
acetato de butila, além de projetas em execução, aprovados pela SUDENE, que vão viabilizar fábricas de PVC e
MVC.

No Estado de A lagoas, a SALGEMA produz etano e
dicloretano e, através da Cia. de Camaçari, encontra-se
em execução importante unidade também para fabricação de MVC e PVC. Sem falar no pujante Estado de São Paulo - onde se
localizam ·consideráveis complexos do ramo - outras
unidades da Federação, além das citadas, jâ estabelecem
ou desenvolvem pólos alcoolqufmicos como o Rio de Janeiro ...... cujo programa deverá contar com incentivos fiscais estaduais, Míriás-Gerais- e a Bahia, que se prepara
para gerar, sobretudo em terras no seu extremo sul, 500
milhões de litros/ano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a implementação de um
programa de indústrias alcoolquímicas terá para o País,
como se pode verificar, apresenta um vaSto- e expressivo
significado face às novas e amplas alternativas que se
abrem e enseja que se extraia da atual crise lição altamente positiva.
---Os estudos comparativos de custos entre os procedimentos alcoolquímicos e petroquímiCos revelam sensível
tendência para- mãior competitividade económica para
os produtos obtidos a partir do álcool. Fatores outros,
em virtude da estabilização de preços altos aliados à res-

tritiva _<?ferta. de petróleo, propendem, a -~édio prazo, a
ampliàf- a economicídade dê produtos alcoolquímicos.
Afora todos esses ponderáveis argumentos, considerese que a alcoolquímica, juntamente com a sucroqufmica,
poderá contribuir para diversificar a a"groiii.dúsfria da
cana-de-açúcar, dar-lhe sólida base económica e assegurar empregos e renda, tanto na lavoura canavicira cotrio
nas fábricas que produzirão os derivados de alto valor
agregado.
O Sr. Mauro Borges -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCO .MAC_IEL- Com prazer, ouço V.

Ex•
O Sr. Mauro Borges- Ouço com a maior ate-tl.ção o
discurso de V. Ex• e estou inteiramente de acordo com a
política de incremento do álcool, com toda série de vantagens, sobretudo, basicamente, como combustível substituto dos derivados- de petróleo. Entretanto, gostaria de
ressaltar a V. Ex• que o Governo também precisaria
olhar com maior atenção para outras medidas de econo_mia, tais coino o aproveitariiento _da madeira. Nos últimos anos, plantamos quantidades enormes de eucaliptos
com recursos de incentivoS fiscais, e essá inadeira está
passando do prazo de_ otirnização económica para o seu
abate, para o seu uso; e poderíamos incrementar, paralelamente, a industrialização da madeira para produzir o
metanol, que é um combustível excelente e, também,
para diminuir os gastos de petróleo, sobretudo com os
adubos nitrogenadOs, poderíamos utilizar as foDies _de
energia elétrica que, nO momento, hâ em abundância no
País. Temos usinas até paradas, como a recentemente
inaugurada, a de Emborcação, isto é, hã uma dissipação
de energia elétrica, no momento, no Pa.is, e poderíamos
partir para a eletrólise do ar atmosférico para a produção de nitrogênio puro, e também da âgua para produzir não só o hidrogênio de alto valor comercial como,
paralelamente, a amónia, NH3, que substituiria o adubo
nitrogenado fornecido pela PETROBRÁS. Basicamente,
temos o sulfato de amônio e a uréia, que consomem alguns milhares de barris de petróleo por dia, talvez o que
o BfasH cOD_-some no momerito, em teiniOs de adubos ni~
trogenados, equivale a um custo de cerca de 600 milhões
de dólares. Portanto, estou de acordo com V. Ex.-', mas é
preciso também marchar para a utilização de outras fontes alternativas que estão aí à vista de todos, mas o Governo ainda não dá passos definitivos para a sua Utilização.
O SR. MARCO- MACIEL - Caro Senador Mauro
Borges, ouvi com muita atenção o seu judicioso aparte.
Jnícíalmente, gostaria de_ dizer que a sua manifestação
faz lembrar quanto o País é rico em ToiileS i"eiiovávejs de
energia. Só na bioinassa, além do álcool, do etanol, V.
Ex• lembra apropriadamente o metanol, quer dizer, a
energi~ obtida da madeira. Poucos países do mundo têm,
talvez, tant"ãs potencialidades quanto o Brasil. Se nós
· não formos bem dotados de recursos fósseis, petróleo e
carvão, sobretudo, e não podemos ainda fazer esta afumação, graças a Deus, porque em verdade as pesquisas
estão muito atrasadas, - mas mesmo se isso for verdade, de uma coisa poderemos estar certos, é de qUe nós temos enormes e imensas potencialidades no plano de outras font.es alternativas ou~.s~bsidiárias de energia.
E eu poderia acrescentar, além das observações que V.
Ex• fez, que, em algumas áreas do País, inclusive no Nordeste~ graças a altas taxas de insolação, nós poderíamos
pensar também na utilização, como fonte subsidiária~ da
própria energia solar. E isso, naturalmente, ensejaria que
o País também desenvolv~sse a sua tecnologia, isto é, que
o País desenvolvesse tecnologia adequada para, quem sabe, não apenas satisfazer atividades internas, mas também oferecer sua experiência a outros ·países do mundo_.
Os equipamentos que poderão ser fabricados em função
desses processos tecnológicos, ensejarão certamente a ex-
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portação de determinados bens, que seriam extremamen-

te il)1j;lortaiites pai"a o PaíS, sobretudo, na fase em que
nós viveirios. Estou de pleno acordo com suas observações, e observo que, realmente, o Governo ainda tem
mtiito õ que fazer nesse terreno. Não podemos desconhecer o- muito q U:e já foi feito, mas não posso, também, dei·
xar d-e-negar que ainda há muito o que fazer nos mais variados campos desse setor.
O Sr. Guilherme Palmeira- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não, com muito
prazer ouço o aprte de V. Ex•. caro Senador Guilherme
Palmeira.
O Sr. Guilherme Palmeira - Nobre Senador Marco
Maciel, quero congratular-me com o seu substancioso
disc_u_rso, no _qual _a?orda as perspectivas da CloroKicool fildúSll-ias. para o desenvolVimento do Nordeste,
principalmente Alagoas e Pernambuco, mas sem desprezar, também, o desenvolvimento em outras regiões principalmente do centto do nosso PaíS. Eu, em apoiando-a
posição de V. Ex•, só diria da minha preocupação no desenvolvimento desse programa, primeiro, pelo apoio,
qua ajnda não é o ideal, por parte do governo, ao setor,
principalmente ao plantador de cana._ Agora mesmo, es~
tamos prestes à fixação de novos preços para o açúcar e
para a cana. E eu chamaria a atenção para que isso fosse
fixado pelo menos perto da realidade e dos reclamos dos
prodUtQres, sgb pena de permanecer um desestimulo, e
tenhq feito ·alguns pronunciamento a respeito, aqui, no
Senado, e tenho procurado Ministros da área econômica, acompanhado de lideranças, tanto de Alagoas como
de Pernambuco, para mostrar sempre a nossa preocupação; há só os financiamentos que são liberados tardiamente; os preços que fogem totalmente à realidade, e
com isso vários plantadores; vários usineiros têm enfrentado seriíssimas dificuldades, com 4ispensa de emprega·
dos, tanto na área rural como na ârea industrial, e nós
precisamos é estimular; está provado que a grande alter~
nativa, para Alagoas e Pernambuco, é que esse problema
é decisivo. Em alagoas nós conseguimos, graças à sensibilidade do Presidente Geisel e depois do Presidente Figueiredo, criar um pólo álcool-cloroqufmico, que dará o
equilíbrio necessário à economia alagoana. Mas, as coisas s&,o_.lçntSJ._,_Vejo uma outra preocupação, que é uma
ação em forma de boicote até das multinacionais. Eu,
quando Governador de Alagoas, lutei, além da implan~
tação do pólo, conseqüentemente de várias indústrais
que absorver matérias-primas. o cloro -que produzimos
através do salgema, o eteno, a partir do ãlcool, e veja V.
EX• e os Srs. Senadores que até hoje nós importamos
NVC para o fabrico do PVC, quando Alagoas já teria
condições de hoje estar fornecendo e complementando
toda essa matéria-prima. Não tenho a menor dúvida e
acredito que as coisas possam ser contornadas, mas é importante que se fale, que se discuta e que se traga o
problema para as Casas legislativas, especialmente para
o Senado da República, como V. Ex• está fazendo, dei~
xando registrada a nossa preocupação de que isso também poderá fracassar da mesma maneira que poderá
crescer e atingir o que todos nós desejamos, que é chegarmos a ser auto-suficientes tanto na produção de álcool anídrico como álcool para o setor químico. Portanto, ao congratular-me com V. Ex•, quero dizer-lhe do
meu apoio e de, sempre que possível, podermos atender
aos interesses do Nordeste e os interesses_ do País, independentemente de ação de quem quer que seja. Muito
obrigado.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Guilherme Palmeira, gostaria de iniciar as considerações sobre o_
aparte com que me honrou V. Ex•, dizendo que no seu
Governo, e esse foi um dos pontos talvez mais significativos da sua proflcua ação governamental, nas Alagoas, ~
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que se consolidou o desenvolvimento de um pólo cloro-

álcool químico no seu Estado. E hoje já podemos dizer
- e graças a plantas que lá se realizam - que o Estado
de Alagoas vai poder, dentro em breve, fornecer ao País
produtos derivados do álcool, sendo alguns extremamente importantes, como aquele citado agora por V.
Ex', o PVC, tão significativo, como disse, para a econo-

mia do nosso País.
E acredito que, ao _viabilizar essas unidades, o Estado
de Alagoas dá bem uma demonstração de uma utilização

mais nobre do álcool; ou seja, não o álcool exclusivamente para combustível, conseqüentemente para a queima, mas o álcool corno matêria-prima para uma qufmica
indispensável aos paíseS desenvol~idõS, e a países que,
como o Brasil, pretendem ingressar no rol das nações
mais influentes e mais afluentes.
V. Ex• faz outra consideração que me parece extremamente importante. :1:. a de que esses programas não estão
desenvolvidos, quer o PROÁLCOOL, quer a utilização
de produtos químicos a partir do álcool, como era de se
esperar, em face da descontinuidade dos programas governamentais.
Essa, infelizmente, é uma constatação que nós fazemos neste instante, e que V. Ex•, como Deputado, como
Governador, e agora como Senadoi bem conheCe. Quer
na fixação dos preços, para as culturas da cana; quer no
desenvolvimento de atiVidades industriais: quer, enfim,
na execução de políticas que viabiliúm esse setor tão importante para o Pais, sobretudo na êpoca em que vivemos, caracterizada por uma grave crise energética e caracterizada pela necessidade que tem o Pafs de gerar,
crescentemente, produtos exportáveis.
Por isso, qtiero dizer a V. Ex• que as suas palavras são
extremamente adequadas, neste instante, em que o Governo estã a concluir estudos voltados para a fixação dos
novos preços da cana, do açúcar e do ãlcool. E aqui
queríamos deixar um apelo, secundando a manifestação
de V. Ex•, no sentido de que o Governo fixe, efetivamente, preços remunerados para a atividade, para que os
programas possam produzir os resultados que todos nós
esperamos, inclusive o próprio Governo, porQue- são
programas importantes para a economia nácioõ-a1.
O Sr. ItBmar Franco

= Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCO MACfEL- Ouço, com muita satisfação, o Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Senador Marco Maciel, queria
aproveitar o pronunciamento de V. Ex•, quando defende
maior incentivo à indústria ãlcOol-CjuÍmica, e déD.tro do
aspecto defendido do seu pronunciamento, falando necessariamente nas fontes renOváveis de energia deste
País; e é- claro que aqui temos uma preocupação com o
avanço da cana-de-açúcar, em detrimento à produção,
por exemplo, do feijão ·e--do próprio trigO;- a Cana~de
açúcar teve o maior aumento das culturas industrializáveis deste País, nos últimos tempos. Mas, o pronunciamento de V. Ex• me chama a atenção para a seguinte:
qual ê o receio, Sr. Senador Marco Maciel, que tem por
exemplo o Governo Federal em, às vezes, resistir ao
avanço, particularmente dos bancos internacionais, da
conjuntura internacional adversa, no nosso País, quando
aqui mesmo, no Senado, a todo instante nós estamos escutando que, se o Brasil romper com o FMI, romper
com a comunidade internacional, nós não teremos dinheiro para nos manter, durante mais de 20 dias, particularmente quanto ao problema relativo ao petróleo.
Quando ouço um discurso como o de V. Ex•, estudado,
com uma profunda anâlise dos aspectos renováveis que o
Brasil tem, percebe-se, Sr. Senador Marco Maciel, que
esse temor do Governo é falso; que nós poderíamos resistir à comunidade internacional, poderíamos resistir
aos banqueiros internacionais, n6s não precisaríamos ter
medo se amanhã dissessem que nós não teríamos dinhei-

ro para comprar _o petróleo, porque teríamos como resolver o problema petrolífero. E V. Ex~, no seu pronunciamento, aborda exatamente essa questão. V. Ex•, neste
instante, apresenta à Nação, apresenta ao Governo soluções_ que ele poderia ter para, realmente, romper com
essa ordem internacional adversa que af estã. Esta ê a indagação que faço a V. Ex•: por que o Governo não reage? O que falta ao Governo? Qual ê a timidez de agir nesse campo, se temos países com exemplos disso - ê um
exemplo típico no mundo - das suas fontes renováveis
de energia? Desculpe-me o aparte, mas o pronunciamento de V. Ex• me suscitou exatamente esta indagação. Nós
-pOdemos romper, não precisamos ter medo de não termos petróleo; temos como buscar fontes alternativas,
nobre Senado_r Marco Maciel. Basta que tenhamos a coragem de redirecionar o desenvolvimento brasileiro. Era
este o aparte que queria dar a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Itamar
Franco, concordo com V. Ex•, pois, como, aliás, já foi
referido por outros aparteantes, que o Brasil tem enormes potencialidades, no plano da geração de novas fontes energéticas, além das obtidas a partir de fontes fósseis.
- Mas é evidente que esse é um trabalho que demanda
tempo e, reconheçamos, jã perdemos até algum tempo
nesse setor. Mas, de toda sorte, é um trabalho que ainda
vai exigir muito de pesqUisa, muito de experimentação e
muito ainàã, de investimentos financeiros.
Por isso, se me afigura importante neste instante, que
co-ntinuemos a manter as políticas adotadaS Com reli:ição
à compra de petróleo no exterior, porque, infelizmente, o
Brasil ainda depende - e 'depende em largas porções,
apróXiriladanlente dois terços do que consome --da
aquisição de recursos fósseis dO exterior.
-- Por isso, digo a V. Ex• que somente em parte eu posso
acolher as palavras que V. Ex• vem de proferir mas espe_ro_que com o desenvolvimento das atividades e com os
estímUlos que o Governo possa continuar dar a esse seter, nós possamos brevemente obter a nossa independência energética~
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para o Nordeste, de mede especial, este programarepresentará a sobrevivência da atividade canavieira, que
apesar de suas precárias condições económicofinanceiras atuais, é respOnsável por grande parte da atiM
viâadC n:is áreas mais habitadas de cinco Estados daRegião nordestina.
, __ Jmpõe-se, por conseguinte, que o Governo Federal asM
segure ao PROÃLCOOL o apoio e impUlsos dC que carece - reconhecidamente um dos mais bem sucedidos
-programas no setor, em todo o mundo.
Ao lado disso, é fiiiperioso o eSt:ibelicimento de uma
definida, articulada e: clara política para a alcoolquímica
como se fez, repitaMse, com a petroquímica, cujos resulta- dos_ foram tão positivos e são, ainda, cada vez mais pro-missores.

0 Sr. Mário Maia- Permite V. Ex.-' wn aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex', meu caro
Senador Mário Maia.
O 'Si-. ·Mário Maia - Nobre SenadOi- Ma.iêO M8ciel,
V. Ex•, nesta tarde, aborda um dos mais- i!Tij,Ori:liites
problemas nacionais. Aliãs, é da singularidade de V. Ex•
abordar, nas mais devidas oportunidades, assuntos de
alta relevância para o nosso Pais e o desenvolvimento de
nossa estrutura social e económica. Nesta tarde, V. Ex•
nõs brindã com estudo qUe faz das alternativas erier&êticas.-Nós estamos inteiramente de acordo com V. Ex• e,
como "uma voz talvez isolada da Oposição, estamos também ao lado de V. Ex• para incentivá-lo a continuar nesta send:i, porqUe entenderDõs qõC nós; com a -ext-ensãO
territorial que temOs, podemos perfeitamente dispor de
uma ãrea que não é tão grande assim; pelos cálculos já

Terça-fCira 30

J667

feitos,- pelos vários estudos oferecidos pelos técnicos no
assunto, é uma ãrea não superior ao Estado que tenho a
honra de representar nesta Casa, o Estado do Acre, cerca
de 150.000 km 2, ê bastante para comportar uma lavoura
de cana-de-açúcar e de mandioca suficiente para as necessidades energéticas de álcool para todo o País, e ainda
sobrar alguma coisa. Desde quando alisávamos os bancos escolares ginasianos, que ouvíamos falar sobre o
problema do álcool e até de carros. Nos idos de 1930,
houve corridas de carros, no Brasil, movidos a álcool.
Mas, infelizmente, pelo preço muito baixo do petróleo,
naturalmente, não houve chance de se desenvolver esse
aproveitamento alternativo de energia. Entretanto, no
presente momento, nós não podemos mais esperar por
nada, porqUe todos os_estudos feitos, mundialmente conhecidos, como_ V~ Ex• acaba de evidenciar, mostram
que os energéticos derivados dos hidrocarboneto, derivados de fósseis, têm um limite de tempo, estão próximos a
terminar; alguns até mesmo acham que no ritmo em que
nós vamos na extração do petróleo mundial, dentro de
35 ou 45 anos, não teremos mais essa fonte de energia
para tocar as várias atívídades humanas. Então, é hora!
Não sei porque o Governo ainda não se decidiu a traçar
uma meta com tempo determinado para se chegar a ela,
para nós nos tornarmos auto_-suficientes e completamen·
te independentes de outras fontes de energia tipo petróleo; não só do álcool, como V. Ex• fala, como de outras fontes al_ternativas, como os derivados da biomassa:
a caRa-de-açúcar, a mandioca que, na expressão nossa de
nortistas, dá em qualquer parte deste País. Se V. Ex•
planta lavouras de cana no Acre e no Rio Grande do Sul,
obtém os mesmos resultados; passando pelo seu N ardeste árido, até a Região Centro-Oeste do Mato Grosso e
Goiás, dã a cana-de-açúcar com uma produtividade muito grande. Igualmente, com a mandioca, que _dá no Rio
Grande do Sul, dá no Acre, dá no Nordeste, dá.ein Mato
Grosso. Então, se nós dispomos de alguma coisa que a
naturezá nos oferece - e são fontes renovâveis de energia, não é como o petróleo, Que é uma fonte esgotãvel-,
nós podemos usar essas fontes alternatiVas de energia indefinidamente. Vamos melhorando a tecnologia do plantio da gramínea e da eufobiãcea, que é a nossa mandioca.
GoStãi:'ia de concluir o meu aparte, chamando atenção
de V. Ex• para o seguinte fato: neste exato momento, es~
ta mos no mês de agosto. Veja bem V. Ex• como nós, brasileiros, somos perdulários, nós estamos montados em
cima de riquezas incomensuráveis e, às vezes, neni notamos; e, quando notamos, nos damos ao luxo de usá-la da
maneira mais perdulâria possível. Nobre Senador, a biomassa vegetal da Amazônia, neste mês de agosto, se V.
Ex• fizesse-ou-conseguisse fazer um sobrevôo sobre aRegião Amazônica, erii vãrias áreas do Estado do Parã, do
Estado do Amazonas, mesmo aqui no norte de Goiás, de
Mato Grosso e no meu Estado do Acre, V. Ex• veria um
espetáculo dantesco: as matas sendo queimadas depois
de derrubadas. Gigantes milenares de árvores são-derru~
badas irresponsavelmente, com o fim único de desocupar
O espaço, madeiras de alto valor sendo derrubadas simplemente a moto-serra, e não mais a machado, para serem queimadas e nada mais. Queimadas para desocupar
o espaço e, naquele espaçO onde se acabam de queimar
_~guns hectares de uma_riqueza fabulosa, transformando
em rolos de fumaças, que sobem ao céu aquela riqueza
enorme, para, naquele solo, depois de causticado, transformado em cinzas, jogar algumas sementes - e olhem
lá, quando são jogadas algumas sementes- de feijão, de
arroz, algumas manivas de mandioca para uma lavoura
de subsistência. Quer dizer, queim3-se uma riqueza enorme, queimam-se dólares, fazem-se verdadeiras fogueiras
de dólares vegetais, para depois jogar alguns vis cruzeiros em sementes de arroz, de feijão e milho, que duram
simplesmente 3 mCses. Uma vez tirada aquela lavoura,
brota a capoeira, o -mato. então, nós temos que direcionar a nossa exploração da natureza, de forma a preservá-

3668

T erçacfCira 30

o_

la, porque essas fontes, aos séculos e aos milênios, também se tornarão esgotáveis se a·nossa inteligência continuar abusando da natureza. Quero congratular-me com
V. Ex• neste discurso que fãz nesta tarde, e dizer que estamos ansiosos para que a poHtica do Governo determine uma meta para que possamos ter terminais energéticos tirados, pelo menos atualmente, da cana-de-açúcar e
da mandioca. Atualmente, uns bilhões que a P.&
TROBRÃS está gastando na pesquisa na prõ"specção
do petróleo, que não sabemos se ·existe ou onde existe,
em que profundidade existe - não somos contra;- mas
acho que a oportunidade não é esta. Nós podemos tomar
fôlego, nos equilibrar economicamente, dominando a
energia do álcool, extraído da biomassa, e quando ti_vermos suficientes recursos vamOs cõntiriuã:r as prospecções
e buscar petróleo na profundidade em que ele estiver.
Mas fica como reserva, por hora, porque, por hora, não
sabemos bem onde está o petróleo no Brasil, mas temos
absoluta certeza de onde podemos cultivar a cana-deaçúcar e a mandioc-a- em-- todo o território nacional, do
Acre até o Río Grande do Sul, do seu Estado de Pernambuco até o nosso Estado de Mato Grosso. MuitQ_Q_brig_ado a V. Ex•, pela atenção ao-meu aparte.

e

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Mârio
Maia, ouvi com Inllita atenção o aparte de V. Ex• e quero-dizer que concord_o_ com suas palavras quando afirma
ter o País enormes potencialidades no plano da biomassa. E também quando V. Exf-lembrou que são enormes
as fronteiras económicas ainda a ocupar em nosso Pais.
Praticamente nós temos áreaS enormes -run~a a explorar,
quer no Oeste quer no Leste, porque, inclusive, não tenho dúvidas de que no nosso Leste- no mar- nós temos com certeza muitos recursos a explorar.
Há um relatório famoso sobre as possibilidades de petróleo no Brasil. b o Relatório Link, que, quando divulgado, causou uma enorme polémica. Talvez poucas pessoas se aperceberam do fato de que esse relatório não era
tão pessimista quanto se propagou a princípio. Porque,
na realidade., o que ele negava era a existência de possibilidades maiores de petróleo no território continental brasileiro, mas em momentoalguin negOu- as en-ormes possi-.
bilidades de petróleo na plataforma continental. E hoje o
que estamos vendo é- que a exploração do_ petróleo da
plataforma continental já ultrapassa a do território e isso
mostra que são muito amplas ainda as possibilidades inclusive de obtenção de energia a partir de fontes fósseis
no País. Mas, ao lado disso, temos a possibilídade,
graças à dádiva de Deus, de termos outras fontes extremamente importantes para _debelarmos a crise energética, com a qual nos defrontamos._Fontes, inclusive renováveis, e, o que é muito impOrtante nos dias de hoje, não
poluentes_. Por isso acho que desde que haja planos corretos e determinação, o Brasil poderá dar um exemplo ao
mundo, vencendo com galhardia a crise energê:tica com a
qual nos defrontamos.
O Sr. Marcondes GadelhR- Permite V. -Ex• um aparte?

O SR. MARCO MACIEL -Com prazer.O SR. MARCONDES GADELHA - Senador Marcos Maciel, quero parabenizá-lo por este importante discurso, este discuiso-patriótlco~ ..

O SR. MARCO MACIEL

~

Muito obrigado.

O Sr. Marcondes GadeJJu• - ... com que V. Exf- suscita
duas questões fundamentais de nosso desenvolvimento.
Eu diria que V. Ex• descubre os pés de barro do gigante:
tecnologia e energia. E V. Ex• faz, com muita propriCdade, um esforço para caracterizar o NOrdeste como Um
possível pólo energético do fu_turo. Realmente, Senad"'r
~arco Maciel, temos disponibilidades de combustíveis
fósseis, conforme está provado, tanto em terra firme,
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como na plataforma continental; temos uma ampla utilização da biomassa com know.-how próprio, com knowhow nacional, que estâ sendo utilizado inclusive, em outros países. Mas queria que V. Ex• não esquecesse, também, dentro desse elenco de preocupações, é a possibilidade de utilização da energia solar no N ardeste, não
apenas no que diz respeito é conversão direta, inas também em relação ao efeito fotovoltaico que, infelizmente,
tem sido esquecido nas nossas preocupações. A maioria
dos países tem avançado consideravelmente nesse ponto,
nobre Senador Marco Maciel e o Vale do Silício, na ca--:.
lifórnia, não é apenas um pólo informático-, é tainbém
um ponto de utilização do silício para baterias solares. O
Japão tem avançado, extraordinariamente, nesse ponto e
nós, no Nordeste_, temos também avançado alguns pontos, particularmente na Paraíba, onde temos um laboratório de energia solar que, lamentavelmente, não tem recebido os recursos necessários para essa operação que eu
diria fundam_ental. O que é que vai dar na ponta desse
processo todo, nobre Senador? Vai dar o-Combusüvel do
futuro, que é o hidrogênio. Através de energia solar,
através de eletrólise da água, nós teremos o combustível
do futuro, combustível inesgotáVel, combustível leve e,
sobretudo, não poluente. Todos os processos intermediário_s de armazenamento já estão resolvidos. A grande
crítica qu·e se fazia ao" hidrogénio é de ser extremamente
explosivo mas, agora, o hidrogênio já está sendo armazenado sob forma de hidretos metálicos que dão uma segurança muito grande no transporte e no armazenamento.
Nós temos que avançar por essa direçào, pela utilização
da biomassa, como V. Ex' propõe, pela utilização dos
combustíveis fósseis mas, também, temos que fazer um
esforço mtiito grande para transformar o nosso eterno
..adversãrio", o nosso, por assim dizer:, "~nimigo", o Sol,
no grande aliado no processo de desenvolvimento do
Nordeste. Nós podemos extrair do Sol todas as nossas
necessidades energéticas e, efetiva:rilehte, utilizar o que
tem sido um fator de atraso e transformá-lo no nosso
gràride alíado do futuro, na superação dos problemas do
desenvolvimento.
O SR• .MARCO MACIEL - Nobre Líder, Senador
Gadelha, eu já tive a oportunídade de visitar
o Laboratório de Energia Solar existente em seu Estado.
e pertencente à Universidade Federal da Paraíba. Lã de
fato, se desenvolvem pesquisas interessantíssimas, com
relação às possibilidades de utilização dessa chamada
fonte .subsidiária de ei::tergia. E o que me impreSSiona, a
-nós, que somos do Nordeste e_ sabemos quão é abundante o sol naquelas plagas, e quanto são positivas as experiências que se estão_ realizando.
O seu Estado, a Paraíba, é talvez, um dos Estados de
maior insolação no nosso País. Estudos que certa feita
tive opot"tunidade de ler, indicam que há determinadas
regiões rio seu Estado, que se caracterizam por serem regiões de insolação permanente, que chegam a acusar
mats de 300 dias de sol-ano. E, por íssó, acredito Que estudos desse tipo, certamente, darão, uma enorme resposta e trarão para o País enormes vantagens, porque essa é,
de fato, uma característica sobretudo dos chamados países tropicais~ que os outros- os de climã telnpi!rãdõ :__
não possuem, os de clima temperado. Por isSo, acredito,
referendando a opinião de V. Ex•, que nós poderemos
J~m~bém nesse plano faier enOrmes progressos. E, -ao _finalizar as -coD.sidenições sobre o seu -aParte.,- desejo afirmar a V, Ex•, que concordo com o seu ponto de vista,
agora expendido, de ser o hidrogénio a grande fonte
energética do futuro. De fato, o hidrogênio que até então
n~o estava_ sendo usado por dificuldades tecnológicas,
agora, ven_cidas essas dificuldades, pode se caracterizar
como a grande fonte do futuro e, com -a característica,
como ocorre com algumas outras novas fontes energéticas, que ê a de não ser poluente e de ser, igualmente, renOvâvel e, mais do que isso, extremamente abundante,
em todo o nosso planeta.
Marcon~es
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Para o Nordeste, no processo do desenvolvimento da
alcoolquímica, ao lado de vantagens locacionais para exportação de muitos de seus artigos e das enormes reperCuSsões SOcío-econômicas, sopesam outros fatores extremãmente positivos. Em largas porções de seu litoral há a
terra apropriada do massapê, insolação constarite~ chuvas copiosas de que necessita a cana para uma boa maturação, E ainda: o homem experiente, vivido, hã séculos,
nos mistérios e nas exigências da lavoura, nos meandros
do fabrico do açúcar, melaço, álcool e outros derivados,
e na SUa comercialização.
Ouço o nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Marco Maciel,
eu quase que estava preferindo ouvir o restante do discurso de V. Ex~, porque vejo que o tempo está se esgo·
tando e o discurso que V. Exf- faz nesta tarde é algo que
traz uma contribuição inestimável à nossa causa do Nordeste e do Brasil. Eu queria apenas fazer uma lembrança,
acrescentando a tudo o que V. Ex' disse, que eu concordo plimamente; a começar pelO álcool a partir da cana, e
o Estado de V. Ex• é o maior produtor daquela região,
eu lembraria que Deus ajuda o Nordeste exatamente
com o Sol, com o que botou lá. V. Ex~ tem conhecimento
de que, quando estive na Presidência da EBTU, fizemos
convênio com a Universidade do Cearã, inclusive com a
da Paraíba, para a: exploração de energia não convencional, e uma delas foi O óleo que se pode extrair do marmeleiro, V. Ex.~ conhece o marmeleiro agreste; é um invasor.
Agora, vim hoje mesmo de Belo Horizonte, onde estamos fazendo uma pesquisa neste mesmo rumo e o marmeleiro dá 4%, a grosso modo, de óleo mineral, muito
mais do que pode dar o xisto, que dá um e meio ou dois.
Então, só o óleo mineral que se pode extrair do marmeleiro. daria serviço a milhares de pessoas para cortar os
marmeleiros; e não há quem acabe com eles,
Ex~ sabe.
Do restante da madeira que sobra, extraídos os 4 ou 5%:
de óleo, pode-se fazer ãlcool, carvão, que hoje custa 200
dólares uma tonelada de carvão de madeini para exportar. Queria só lembrar que no Nordeste existem 6 milhões de hectares de marmeleiros nativos e agrestes nas
piores terras. Talvez o marmeleiro todo transformado
em óleo, e a massa resultante de madeira transformada
em carvão, jã fosse suficiente para garantir a independência do Nordeste, em termos energéticos. Grato a V.
Ex•

V:

O SR. MARCO MACIEL-Agradeço a V. Ex•, caro
Senador Alberto Silva, por trazer uma outra demonstração de quão signifiCativas as possibilidades de utilizaçãO de ener8:iã a paftir da biomassa.
O Sr. José Lios -

Permite V. Exf- um aparte?

O SR. MARCO_MACIEL- Ouço agora, agradecendO o aparte de V. Ex•, o nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Desejo, nobre Senador Marco Maciel, congratular-me com o discurso de V. Exf- Estou de
pleno acordo em que o País tem que aproveitar as suas
próprias -_opOrtunidades, as suas próprias possibilidades.
- No campo da energia renovável nós somos priVilegiâdos.
-- Hã uma infinidade de alternativas, citàdas algumas dt:las
por V. Ex• Pena que disponhamos de tecnologia de ponta apenas no campo da produção de álcool, ou de.~
gia renovãvel oriUnda da cana, da mandioca ou 'do ·amido e celulose, já com início para a área de metanol, mas
não dispomos, realmente, de tecnologia de ponta para o
hidrogênio, nem para a fusão nuclear, realmente, nem
para a carboquímica, esta é uma das grandes possibilidades do futuro. Como há bilhões de toneladas de carvão
no mundo, há, hoje, uma tendência de -transformação do
carvão em petróleo, e isso abriria uma outra oportunidade para o ciclo do petróleo. O único cuidado - que eu
aqui sugeri! ia a quem analisassem o discurso de V. Ex•,
que é de suma importância para o País- é que se anali-

sem bem essas alternativas. Se instalarmos urn processo
de energização do País, com bas_e_ no álcool, estaremos
sujeitos a ter, dentro de um período determinado, as possas instalações obsoletas, já que o mercado pode oferecer
propostas mais consistentes do que esta. No momento,
não vislumbro tanta dificuldade, mas é possível que num

pra,zo mais longo esta possa surgir.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Líder, S"enador
José Lins, agradeço o aparte de V. Ex' e as consideraçõ_es
que fez sobre as alternativas de que dispõe o País e também as dificuldades, inclusive dificuldades financeiras
para que bem possa explorar essa pletora, essa enorme
massa de alternativas energétiCas de que dispõe o País,
graças, inclusive, ao seu enorme e diversificado território.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de, antes de
concluir minhas palavras, dizer que é necessário, por todas as razões, sugerir o Poder Executivo estimule crescentemente esse segmento tão importante, e, de modo
particular, para a região nordestina, adote ou agilize, entre outras, as seguintes mediôas:
a) DiriamizaçãO-dO PROÃLCUOL, ampliando-se-lhe
as dotações financeiras e agilizando-se a liberação de recursos já consignados contemplando-se todo o setor,
buscando-se, inclusive, os votados a evitar os estrangula~
mentes ainda existentes face à precariedade do sistema
de armazenagem e distribuição do álcool produzido.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Var,gas)- A Presidência prorroga a sessão por mais 5 minutos, de ofício, tendo em vista que o prazo da mesma jâ se esgotou.

O SR. MARCO MACIEL- Ágnideço, Sr.~ Presidente, o gesto de V. Ex•

Cor.:::.

ie

h) Concessão de prioridade pelo-COnsel-ho
Desenvolvimento Industrial - do Ministério da Indústria e do Comércio, aos projetas viáveiS com a cOnseqüente outorga de incetivos fiscais e financeiros previstos
na legislação vigente;
·
c) Apoio a FI BASE, do BNDES, e de outras instituições financeiras ã~Capitalização de empresas privada~
nacionais que venham a executar projeto~ nõ se to i;
d) Realização de adequados e permanentes freqUentes
estudos e análises de identificação de processamentOs alcoolquímicos prioritário na região, a ·serem desenvolvidos pelo Ministério daSMiD.ãS-e Energii, atravês da PETROBRÃS ou suas subsidiâi-ias,- como a PETROQUISA, por exemplo.
Tudo isso sem contar com as indispensáveis medidas
no plano da infra-estrutura física- como estradas, mormente as vicinais ---e Soéial; COm vistas a melhorar a
condição â3.s populações da zona canavieira - ãtra~é.S
de ações no setor de educação, habitação, saúde, ·nutrição, previdência etc- confoime-programa, acertadamente lançado pelo Governo João Figueiredo, executado pela SUDENE em cooperação com os Estados envolvidos.
Senhor Presidente,
Senhores Senadores:
Cremos terem os argumentos que, perfunctoriamente,
acabamos de alinhar, dado uma mostra das imensas possibilidades da alcoolquímica no ·no-sso País.
Cabe-nos, agora, exortar a 'Nação, po-r intermédio
desa Casa, para examinar as potencialidades que se oferecem nesse campo e chamar, também, as atenções dO
Poder Executivo para as perspectivas que permencem
abertas, em época de tanta.s dificuldades.
Certos ficamos, porém d~ .(j9e .a história saberá· nos
premiar, se acertarmos, com Oril ·futuro de desenvolvirnentp harmonioso, em bases sólidas, e de tranqüilidade
sodaJ, mas, igualmente, de que não teremos descUlpas,
~nte a posteridade, se, em hora tao grave, deixarmoS
oportunidades fugirem de nossas mãos,
Era o que tinha a dizer, Sr. P.i:esiden~. (Muito bem!
Palm.,..)
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O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR; GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT: Pronuncia o s_eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O motivo destas minhas palavras, Sr. Presidente, Srs.
Senadores é transmitir o apelo do povo de Mirasse! D'Oeste e portanto de uma parcela de Mato Grosso, ao
Sr. Presidente do IBC (Instituto Brasileiro do Café) no
sentido de ser instalado naquela cidade um EscritóriO do
referido Instituto.
-0 Deputado Samuel Greve, legítimo ri:presentã.nte, do
povo de MiraSsol D'Oeste é quem me transmitiu a solicitação, objetivando poder eu levar ao Digno Presidente,
Dr. OctáVio "Ráiii.ho_ Neves a aspiração daquela lOcalidade.
~natural que Mirassol D'Oeste deseje ter O Escritório,
pois, ali é capital de uma região produtora de cafe. A estimativa de 1983 é de hum milhão de sacas.
___ Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Sena~ores, a justifi-cação do pedido, formulado pelo nobre Deputado Samuel Greve que melhor do que eu explica a situação dos
agricultores e produtores da área, Ao apelo do Deputado Sainuel Greve, somo o meu com a esperança que sejamos ouvidos pelo dinâmico Presidente do IBC (Instituto
Brasileiro do Café).
"O motivo justo e oportuno da presente prendese ao fato de Mirassol D'Oeste ser ele:vada a Comarca e ter sob sua jurisdição os municíPiOS" de Quatro
Marcos, Araputanga, J auru e Pontes e Lacerda e ser
todas estas regiões produtoras de Café.
Para se ~r uma idéia, segundo dãdos estatísticos,
esta regiao em 1979 já possuía 11.000 Has. de plin~-
fio_ para uina prodUção de 19.250 toneiadas de cã.fé,
senOo que, está estimada Para a safra de 1983 uma
produção de hum milhão de sacas, fazendo com que
. o café seja a prinCiP81 ecoJ?omia desta rica região. _
Sendo unta regíão voltada para o desenvolvimentO daCafeicU.lturã:, Mirassol D'Oeste-}á tein por merecer um escrítório de representação do IBC, pois a
falta deste Órgão dificulta os produtores para obtenção de documentos exigidos por este Instituto e,
-- qUando tem que lançar mão de um registro da Ia~~ura, guias para transporte e demais documen_ta~ão peitii:uirites ao pfoduto, obrigatoriftmente se

locomovem até outras cidades distantes, trazendo
com isto perda de tempo e gastos irreparáveis ao lavrador, tendo em vista ainda que o café sendo a base
econômica de exportação é por demaís ftscalizado e
as vezes os produtores não possuem os documentos
exigidOs, causando sérios problemas a nossa economia.
Ante o exposto, peço encarecidamente aos
nobres pares a unanimidade do pedido, por ser justo
- e oportunO ..--1
Era Q que tinha a dizer, Sr. Pr~idente._(Muito bem!)
O SR._PRESIDENTE(Lenoir Vargas)- Concedo
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

ã

O SR. HUMJI_ERTO LUCENA (PMDB- PB. ProDricia o seguite discursei.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Si_rvo-me desta tribuna para emprestar meu total
apoio à Associação de Docentes da Universidade Fe_deral da Paraíba, em Caffipín"ii"Grande, qUe vem constantemente sendo ameaçada por elementos não identificados,
tentando intiniícfar os membros daquela Associação chegando mesmo a !nvadi! o campus e até indo à inviolabilidade do lar atemorizando o Professor Wagner Batista,
Diretor-Executivo da AssociaçãO.
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Não se pode conceber permaneça esse clima de insegurança que vem pairando em Campina Grande provocado por elementos inescrupulo:oos que procuram levar o
pânico à comunidade campinense, atingindo-se inclusive
à imprensa, às autoridades religiosas e chegando até ao
ataque ao Poder Judiciário.
A sanha desses elementos arbitrários precisa imediatemente_ ser contida pelas autoridades constituídas, de
Campina Grande, para que se ofereça à população e aos
segmentos maís representativos daquela cidade, a paz e a
tranqUilidade a que têm direito.
Infelizmente, ainda não desapareceram de nosso País
grupos radicais que, ainda com o ranço daqueles dias
mais negros por que passamos, teimam em querer manter um clima de arbitrariedades, nãQ se conformando
que possam subsistir pessoas ou entidades que defendam
o livre exercício da- democracia e que propugnem pelo
respeito aos direitos humanos.
Por isso, os fatos de Campina Grande. Tanto a Associação de DoCentes da Universidade Federal da Campina Grande, como a Comissão de Justiça e Paz dessa cidade e rnais as maiores expressões da comunidade .religiosa têm sempre atentas a qualquer desrespeito à dignidade humana. Mas essa posição, à avidência, não "está
agradando a alas radicais, daí, as perseguições, as arbitrariedades de que tem sido p::~lco Campina (}r_!!flde.

Passo a transcrever o documento que a Associação de
Docentes da Univesidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, e, a Con:i.1ssão de Justiça e Paz encaminharam à Secretaria de Segurança Pública do Estado, em razão dos fatos apontados.
Eis, na íntegra, o documento:
._.A Comissão de Justiça e Paz e a Associação de
- Docentes da Universidade Federal da Paraíba,
Campus de Campina Grande, vêm de público denunciar, mais uma vez, o clima de absoluta inSegurança que reina na Cidade, ao atingir agora o Campus da Universidade_ Federal da Paraíba, que na
_ manhã do dia 9 do corrente mês foi acintosamente
invadida por um veículo Fiat, cor amarela, chapa
BC-4298 CG, ocupada por pessoas não identificadas, mas de atitudes suspeitas que, a pretexto de falar com um professor desta escola, na verdade procurava intimidar um dos membros da diretoria da
Associação de Docentes, rondando posteriormente
a sua residência.
Esse fato..,..- prosegue a nota- prontamente comunicado à Pró-Reitoria de Interior e às autoridades competentes de CampiO.a Grande, revela a com·
peita insegurança e intranquilidade em que vive a
Comll.fiídãàe--campínenSe, onde as ameaças deste
iípo são feitas- desde à Jinprensa, autoridades religiosas e chegam a atingir o próprio Judiciário.
Ao fazermos esta denúncia - conclui a nota queremos reiterar o nosso mais veeme!)te protesto
contra essa onda de violência que grassa nesta cidade, exlgirido PTOVídtmdaS que venham coibir o crime organizado e garantir a integridade fiska da populaçã~, já ta_l}_tã.s ~~s ameaçada."
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Estou convlcto que o GovernO da Paraíba há de apu~
rar de onde partem essas ameaças à população de Campina Grãnde. Há de oferecer à Associação de Docentes
da Universidade Federal da Paraíba as necessárias garantias aos seus componentes para que possam bem
exercer os direitos que lhes são inerentes. Há de garantir
--- o_Poder Judiciãrío e as autoridades religiosas contra elementos íticonformados com as _corretas posições que
vêm assumindo esses importantes segmentos da sociedade campínense na defesa _dos direitos humanos.
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Endosso, plenamente, o apelo que me foi feito" por
Campina Grande e espera· que se ponha cobro às atitudes radicais denunciadas, penalizado, dividamente, seus
autores.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)

PARECER, sob nq 627, de 1983, da Comissão
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Votação, em turno único (apreciação preliminar da
c-Oilsiitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do $enado n9 77, de 1981
-,Complementar, de autoria do Senador Franco Mootoro, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho
Administrativo constituído pelos Prefeitos e por representantes das Câmaras Municipais, modificando a Lei
Complementar n9 14, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER, sob n9 740, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade_

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Câmara Municipal de SãO- Fidélis aprovou, por
unanimidade, reqUerimento do Vereador Aurênio Carneiro, no sentido de encã:mlnhar-se ofiCio ao-sr. Vivaldo
Barbosa, Secretârio de Justiça do Rio de Janeiro,
soliCitando-lhe a instalação do 69 Distrito daquela cidade
fluminense, criado pelo Decreto-lei nv 6.178, de 29 de outubro de 1968, pai-tanto hâ-ceri:a--ae-qUinze-anos.
Sucederam-se os governos estaduais e, até agora o
Distrito de Ernesto Machado não foi instalado, embora
se trate de uma das mais impOrtantes :Zonãs de SãO Fidélis, desenvolvendo intensa atividade no setor agropecuárío, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, na
produção e comercialização de cereais, de banana e de
goiaba, transportadas em grande escala para as fábricas
de doces de Campos.
Ernesto Machado preenche todos os requisitOs exigidos para que se proceda à instalação do 69 Distrito de
São Fidélis, tão longamente esperada e dependendo de
providência meramente burocrática da Secretaria de Justiça fluminense.
A população do Distrífo, nessa longa -espera, multiplicou esforços pelo desenvolvimento lo_cal, dedicando-se a
novas atividades além das tradicionais da pecuária e da
agricultura, investindo recursos na pesca, enquanto ampliar as lavouras, aumentando a produção de leite e car-

ne_
A Vila de Ernesto Machado, situada na margem direita do rio Paraiba do Sul, já dispõe de rede de água potável, Grupo Escolar, Jardim de Infância, apreciâvel atiVidade comercial, com modernas residências no perímetro
urbano. Por isso mesmo, a população está lutando para
a implantação do curso normal, que iniciaria o desenvolvimento do ensino do segundo grau.
Mas a falta de um Cartórío-e de um JuizadO-de-Piiiocasiona sériOs prOblemas para os habitantes da Vila,
obrigados, constantemente, a abandonar suas atividades
diárias, para dirigir-se à sede do Município ou ao 29 Distrito, para procurar, no caso de casamento ou óbito, certidões e registras necessários.
Criado o 69 Distrito por ato'' do Governador Geremias
de Matos Fontes, as administrações estaduais que o sucederam não deram cumprírriento à inStalação do mesmo, com a criaÇão do respectivo Ciirtório e Juizado de
Paz, quando há número su-ficíente de feitos a justificar a
medida.
Quereinos, nesta Oj:l0riuri1dade, endereçar um apelo
ao Secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no
sentido de ultimar as providências que resultam na instalação do DistritO de Ernesto Machado, em São Fidélis.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
0 SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando, para a sessão ordinária de _amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

VotaiêãO, em turno único, do Projeto de Resolução nq
100, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nq 523, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante (GO) a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nQs 524 e 525, de 1982, das Coinissões: __
-de Constituição e Justiça, pela-constitucionalidade e
JuddiddB.dC:; e
-- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 753, de
1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 139, de 1980, de
sua autoria, que dá nova redação ao art. 836_do Decretolei nq 5.452, de 19 de maio de 1943- Consolidação das
Leis do Trabalho.

Vot3.ção, em- primeiro tllrilO (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1983,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de emergência de
70% (setenta por éento) para os servidores públicos federais, e dá outras proVidências, fendo
PARECER, sob n9 739, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constituciánalidade e juridicidade, nos termos do art.
2-96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que eStabelece critério e limite para os reajustes dos
preços de ingressos de jogos de futebol, tendo
PARECER, sob n9 738, de 1983, da ComiSsão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~
de e injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às I 8 horas e 28 minutos.)

Votação, em turno (micO, do Projeto de Lei da Cãmá.:
ra n' 150, de 1982 (n9 3.826/80, na Casã-de origem), que
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Lei!> _dQ
Trabalho, aprovada pelo DecretO-lei ni> 5.452; de J9 de
maio de 1943, tendo
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PORTARIA N• 750, DE 1983
O Primeiio Secretário, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto no artigo 481, §§ 39 e
49 do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal,

resolve designar Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo, Fernando Silva de Palma Lima, Assessor Legislativo, c Mário Sérgio da Silva Martins, Técnico Legislati·
vo, para, sob a presidência do primeiro, constituirem a
Comissão de Inquérito incUmbida de apurar os fatos
constantes no Processo n9 005973 83 O.
Senado Federal, 18 de agosto de 1983. - Henrique
Santillo, Primeiro-Secretário.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada com o objetivo de investigar problemas
vinculados ao aumento populacional brasileiro.
4•

Reunião~

realizada em 19 de abril de 1983.

Aos dezenove dias do mês de abril de mil novecentos e
oitenta e três, às dez horas, na sala de reuniões da Comisw
são de Economia, presentes os Senhores Senadores AI~
mir -Pinto; Claudicinor Roriz, Mário Maia, reúne-Se a
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada com o obje~
tive de inves_ti&ar problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Marcondes Gadelha, Murilo badaró, Eunice Michiles, Hêlio gueiros, Jaison Barreta~

~avendo nómero regimental o Senhor Presidente, Sena(fOr Mário Maia declara abertos os trabalhos.
O Senhor Presidente solicita ao depoente que proceda
a leitura do juramento.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Dr. Jessé de Souza Montello, Presidente do IBGE, na
qualidade de depoente.
Em seu depoimento, o Dr. Jessé de Souza Montello
faz considerações sobre a situação demogrâfica brasileira e perspectivas futuras ..
Logo após o término da exposição do Dr. Jessé de
Souza Montello, o Senhor Presidente declara que será
concedido a oportunidade as pessoas presentes, que não
sejam parlamentares, de fazerem perguntas ao depoente.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra, pela
o!detl1 de inscrição, os Senhores Senadores Almir Pinto,
Claudionor roriz, Mário Maia e a Senhora Deputada
irma Passoni, bem como o Senhor Caio Cezar Penna e a
senhora Ana Maria Mendonça,
Finalizando, o Senhor Presidente determina que as
notas taquigrâficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ãbrego, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, ~erá assinada pelo Senhor Presidente e írá à public_ação.__

ANEXO À ATA DA4•REUN!ÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE /NQUERITO CRIADA COM O OBJET/VO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
POPULACIONAL BRASILEIRO, DESTINADA
A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. lESSE DE
SOUZA MONTELLO; PRESIDENTE DO /BGE,
QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA AUTOR/·
ZAÇÃO -DO SENHOR PRESIDENTE DA
CP/AP.
PRESIDENTE: SENADOR MÁRIO MAIA
RELATOR: SENADOR ALMIR PINTO
•INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI·
GRÁFICO.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Declaro aberta a 4• reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada atravês da Resolução n9 I, de 1983, a fim de investigar problemas vinculados ao_ aumento populacional
brasileiro.
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Hoje, para esta reunião, temos o prazer e a honra de
rece_ber para depois o ilustre Dr. Jessê de Souza MonH
tello, Presidente do IBGE.. Esta Comissão sente-se hon-

rada com a presença de S. Senhoria.
Passamos a palavra ao depoente para que, inicialdmente, preste o j'uramento de praxe:
O SR. JESSt DE SOUZA MONTELLO
..Juro, como dever de consicência, dizer toda a
verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados a cargo
desta Comissão Padame_nt_ar de Inquérito, que investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro".

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-:......_ Com a pala-

vra, o Dr. Jessê de Souza Montello.

Taxa geométrica

de crescimento

Ano

População
(bilhio de pessoas)

1750
1850
1900
1950
1975
1980

1,0
1,3
1,7
2,5
3,8
4,1

0,06
0,44
0,54
0,77
1,71
1,71

anual%

O SR. JESSf: DE SOUZA MONTELLO- Exm' Sr.
Senador Mário Maia, Exml' Sr. Senador Claudionor Ro~
riz, ExmQ Sr. Senador Almir Pinto, demais membros da
Mesa, Senadores desta Casa, meus colegas:
Vamos, inicialmente, fazer um estudo sobre a popu~
lação mundial e, em seguida passaremos para a popu~
lação brasileiia.

Terça-feira 30

3671

Temos nesta projeção a população mundial, que no
ano -de 1750 era de 1,0 bilhão de pessoas e atualmente é
de 4,1 bilhões e as taxas de crescimento são, como se vê
na projeção e notem bem em torno de 1,71%, que aliás~
a taxa mais alta que temos. Este é o panorama da popu~
lação mundial. Exist~m- no mundo cerca de quatro bi~
- Ihões e cem milhões de pessoas.
~gora, v?mos ~ntrar n_a análise da ~volução da população brasileira desde 1872 at~ 1980, como :sç vê nesta tabela__ ~· No primeiro censo, que data de 1872, tínhamos
9.930 mil pessoas; para 1980, o censo registrou 119.071
mil pessoas; e atualmente, a estimativa deve estar na ordem de 126,7 milhões de pessoas. A taxa média geom~
trica de_ crescimento anual tem sido variável. Mas, a partir de 1960, ela começou a decrescer, caindo de 2,99%,
em 1960, para 2,49%, em 1980. Uma outra coluna apresenta a densidade demográfica habfkm 2: em 1872 tínhamos 1,2 habitantes por quilômetro quadrado e, em 1980,
apresentávamos 14,1 habitantes por quilômetro quadrado.

TABELA 1
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA- 1872-1980

População
(I 000 bab)

Censos
1872
1890
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980

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

.............. ....
~

..

·-·~

·~'.

~

-

~·

Taxa Média Geométrica
de Crescimento _Anual
%

Den!;idade Demo'g'ráflca
(hab/km')

2,01
1,98
2,88
1.49
2,39
2,99

1,2
1,7
2,1
3,6
4,9
6,1
8,3

2~89

u.o

2,49

14,1

-.9.930
14.334
17.438
30.636
41.165
51.942
- 70.070""
-·-·-93:139
119.071

FONTE:_ IBGE-cénso·s Demográfico~- de 1872 a 1-970; Tabulações Avançadas do Censo Demográfico de 1980.

Nesta outra transparência, vemos que a taxa média
geométrica de crescimento anual, em 1981, é de 2,5%, superior às dos seis países maíS pOpulosos do planeta. A
China com 1,2%; a lndia com 2, I%; a União Soviética,
com 0,8%; os Estados Unidos, com 0,7%; a Indonésia
com 2,0% e o Japão com 0,8%. Verificamos,-assim, que-O
Brasil ainda apresenta taxa de crescimento populacional
maior do que todos os países mais populosos do mundo.

COMPONENTES DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ENTRE 1840 e 1980

TAXA MEDIA GEOMf:TRICA DE
CRESCIMENTO ANUAL DOS PA!SES
MAIS POPULOSOS- 1975-1980

Período

Taxa Média Geométrica·
de Crescimento (%)

Países
China····~········~····

lndia .... .. .... .. .. ... ..
união Soviética ....... '
Estados Unidos . . . . . . . . . .
Indonésia .... , ......• ~ ~,.__
Brasil ................•.
Japão ....•... r• .-•• •-•-•..
r

1,2
2,1
0,8

0,7
_2,0
2,5
0,8

FONTE- Population Reference Bureau Inc. 1981.
World Population Data Sheet.

1840-70
1870-90
1890-00
1900-20
1920-40
1940-50
1950-60
1960-70
1970-80

...... '" .. _. .•
...........•. ..............
............ .,
..............
..............
......... ,., •.
.......•......
......•...... '

FON'[_'E -

Taxa Bruta

Ta"aBruta

de

de

Natalidade
(NX%)

Mortalidade
(M)(%)

46,5
46,6
46,0
45,0
43,5
44,4
43,3
38,7
. 32,1

Censos demográficos.

32,3
29,5
27,8
26,4
24,8
20,9
14,2
9,8
7,2

Crescimento
Natural
(N-M)(%)

14,2
.17,1
18,2
18,6
18,7
23,5
29,1
28,9
24,9

Migração
Líquida
(IX%)

0,9
2,0
6,0
2,2
1,80,4
0,9

o,ó
0,0

Crescimento
Total
(N-M+l)(%)

15,1
19,1
24,2
20,8
20,5
23,9
30,0
28,9
24,9
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Neste outro quadro, que é bem interessante, veremos a
maneira como se deColnpõe o Crf:Scirnenfo da popiilãÇão
brasileira, entre 1840 e 1980. -De um lado, temos a taxa
bruta de natalidade; de outro a taxa bruta de mortalida-

de, tudo em relação a cada mil habitantes. Temos no

Obs_erva-se que já há um planejarriento que vãfSendÕ feito naturalmente; o que se verifica é que é preciso ampfiar
mais esse planejamento familiar.
Ê importante observar que a taxa de fecundidade decresceu. Chamo a iltt:-nção aqui para o fato de que a taxa

período 1840-1870, 46,5% de taXa bruta de nâtalidade-,
entre 1870-1890, temos 46,6%, e assim sucessivamente,
até o decênio ]910-TIJSO~ qUe- apresenta 32,1%: A -taxa
bruta de mortalidade foi no decênio 1840-1870 de 32,3%

e no decênio 1970-1980 de 7,2%. A dife!eD.çâ-entre a taxa
bruta de natalidade e a taxa-biuta de mortalidade nos dá
a taxa do crescimento natural da população brasileira.
Se nós acrescentarmos o saldo da migração líquida, ou
seja, os que entram ..::..:.. OS ~imigrantes - e os QUe saem os emigrantes - vamos obter a taxa de crescimento
anual total da população, que aqui está expreSsa por-mil,
e que corresponde a 24,9, por mil, ou a 2,49% a que me
referí. to mesmo valor médio para o decênio 1970-1980.
Assim, temos de acrescentar à taxa de crescimento natural a taxa de migração líquida para obtermos a taxa de
crescimento total. Aqui, é imPortante salientar d-oiS fatos: que a taxa bruta de natalidade está diminuindo no
Brasil. Podem os Senhores acompanhar que, no princípío, ela se manteve praticamente constante, mas começou a decrescer. Acontece também com a taxa bruta
de mortalidade, que também está decrescendo e que o
balanço entre as duas taxas, a partir de 1950-60, co:
meçou a decrescer. Ou seja, a diferença entre a taxa bruta de natalidade e a taxa bruta de mortalidade.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
E TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL
Brasil - I940-1980

Anos

Taxa de
Mortalidade
Infontil (%)

Taxa de
Fecundidade
Totlll

1940
1950
I960
I970
I972
I973
I976
I977
I980

160
146
I:Í2
II6
112
109
98
96
93

6,16
6,21
6,28
5,76
5,45
4,89
4,26
4,25
4,I9

FONTE: Anais do 2"' Encontro Nacional de Estudos
Populacionais, ABEP; IBGE. Tabulações
Avançadas do Censo Demográfico de 1980.
Agora, vamos ver por que a taxa de natalidade estâ decrescendo. Ela é reSUltante d-o fato de qUe :i taxa de fecundidade da mulher brasileira está- decrescendo. ESsa
taxa de fecundidade representa o número médio de filhos
tid~s por uma mulher durante toda a sua vida produtiva,
que vai dos 15 anos até os49 anos. Nesse intervalo, o número médio de filhos nascidos dessas mulheres é exatamente o que velhos aqui no quadro. Era 6,16, em 1940,
agora estamos com 4,19. Portanto, o número está decrescendo. Esse decréscimO é importante, porque resulta de
vários fatos: primeirO~- o desenvolvimento econômico
concorre para que haja decréscimo na tax:ã de fecUndidade total da mulher brasileira; segundo, os anticoncepcionais também têm contribuído; em terceiro, a propaganda
maior em termos de divulgação desses processos anticonceptivos; e ainda o rudimentar planejamento familiar
que já existe em algumas famíliàs. Por exemplo, os meus
filhos tiveram dois filhos e eu tive quatro filhos (Risos.).
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de mortalídade infantil é muito alta no Brasil, onde ela
alcança 93 por mil, ou 9,3% das pessoas nascidas, no intervalo de 0..1 ano. Quer dizer, antes de completar I ano
nós temos 9,3% ou 93 por mil como taxa de mortalidade
infantil. Ê uma taxa muito alta mesmo.

TAXA ESPECIFICA DE FECUNDIDADE POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO
~
SEGUNDO GRUPOS DE IDADE- 1980
TAXAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDADE

Especificação

Situação do domicilio
Total

TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL

15 a 20 anos
20a24anos
25a-29anos
30 a 34 anos
35 a 30 anos
40a49anos

·~ ................ ~. -·
..................... .
...... : ........•.•. ~-·
.............•........
.................. ~ ._ ·--·-........ -...• ~.·~······

4,I9
0,07I
0,202
0,2I4
O,I69

O, I !O
0,036

Urbana

Rural

3,50
0,060
O,I73
0,188
0,144
0,085
0,025

6,09
0,098
0,279
0,285
0,243
0,179
0,066

_Fonte: IBGE. Tabulações Avançadas do Censo Demográfico de 1980.

Temos um oUtro-quadro bastante importante e sugestivo revelado pelas Tabulações Avançadas do Censo. to
desdobramento da taxa de fecundidade total, de 4,19%,
que se pode decompor em duas taxas: uma, relativa à
área urbana, e outra à área rural. A taxa urbana, notem
que é um pouco mais da metade da taxa rural. ~ importante que tomemos conhecimento para verificar o que
acontece. É claro que há um movimento de população
muito importante, que vem do interior para a cidade e
quando esse movimento se dá é claro que o processo de
urbanização traz uma redução nessa taxa, de modo que,
com õ processo 'de urbanização tem·se uma taxa média
entre a que existe na zona rural e a que existe na zona urbana, essa ta_xa média foi de 4,19%. E um dos meios dessa taxa diminuir resulta do processo de urbanização que
foi muito acentuado no Brasil, a partir de 1940. Em 1940
nós tínhamos cerca de 30% da população na zona urbana
e, em 1980, alcançamos 67% habitando as cidades. De
forma que, nesse processo de urbanização ê importante,
tamb~: que se analise e que se veja o seu reflexo sobre a
tixa de fecundidade.
7\gora, nós temos aqui as taxas específicas de fecundidade. Essas taxas representam a proporção de filhos nascidos das mulheres com as idades aqui indicadas. Por
e?"emplo, de 15 a 20 anos 0,071, e 7,1% corresponde ao
totai de filhos tidos pelas mulheres de 15 a 20 anos.. Também aqui vemOs as taxas obtidas para as f.!iixas etárias de
20 a 24 anos de 25 a 29 etc. O importante é -vCrificar que
essas taxas específicas de fecundidade crescem, até certo
ponto e depois decrescem. Elas vão crescendo atê 29
anos mais otL_menos e depois decrescem. Isso acontece
tanto na zona urbana quanto na zona rural. Apenas que
na zona urbana essas taxas são menores do que na zona
rural. Esse é também um fato importante de se verificar.
O fato dessas_ taxas decrescerem e terem esse _comportaniento vai mostrar depois um problema que aparece
q~ando nós projetamos a população pira êpocas futu·
ras.
_ .
Agora nóS iemos·aqui- o que~ujá chamei atenção dados sObre a lnortalidade infantil. A mortalidade infantil
reduziu-se bastante, mas ainda não alcançou o valor
ideal. Esse valor aqui é um dos maiores valores observados na própria América Latina. Esse valor de 9,3%, ou
93%.
Além disso, já vimos que a mortalidade, em geral, diminuiu_ A mortalidade diminui e, ao mesmo tempo, no-

tem que há um progresso do Brasil, que pode ser med1do
através dos Censos de 60, 70 e 80, onde vemos que no
abastecimento d'água por exemplo, a rede geral, atendia
21,8%, dos domícilios em 1960. Em 1970, passou para
32,81% e em 80 para 53,23%. Então, houve um progresso;_ está havendo portanto no Brasil, implantação de um
sistema adequado de abastecimento d'água. Isso ê importante para reduzir a mortalidade. A mortalidade é reduzida não só pelos processos médicos, processos de higiene, como também sistemas adequados de abastecimentos d'água e instalação sanitária. Esses sistemas adequados de abastecimento d'água e instalação sanitária
concorrem, muitas vezes, para a redução da mortalidade
infantil mais do que qualquer providência médica que se
possa realizar. Então, é importante que se tenha isto presente. E é importante que se olhe para esseS números,
que eles podem dar uma boa impressão do que aconteceu no Brasil entre 1960,1970 e 1980. Por exemplo: instalação sanitária, rede geral. Nós tínhamos 13,13% em
1960 dos domicílios com rede geral, passamos depois
para 13,15% em 1970, e quando foi em 1980 para 26,29%.
Noteni que há um progresso efetivo nas instalações sanitáriaS. A fossa séptica também está aumentando. Fossa
rudimentar também. Há um encaminhamento no sentido de um melhor sistema de abastecimento d'água e de
ínsta1ação sanitária-.- Isso também é iinpõrtante para a
mortalidade ven~a se reduzindo à proporção que o tempo passa.
Também temos aqui outfos indicadores sociais impor· tantes. A iluminação elétrica, por exemplo. A iluminação elétrica cOncorreu para a eletrificação do campo, e
isso aqui resulta mais da eletrificação do campo do que
nas cidades. Isso é importante porque a produção agrícola pode servir-se da iluminação elétrica e da energia
elétrica.
Temos também os bens de consumo duráveis. Notem
que os bens de consumo aumentaram em proporção. Es!es_ dados indicam a proporção de domicílios que têm fogão, que têm rádio etc. No tocante as rádios eram 35%
em 1960 passando para 76%, em 1980. Com relação ageladeiras, notem que de 11 ,62; em 1960, o número elevouse a 49,5%, em 1980.
O número àe domicílios com televisores cresceu de
4,6%, em 1960, para 24,1% e 54,9%, respectivamente em
1970 e 1980. E o de automóveis, passou de 9%, em 1970,
para 22,4%, em 1980. Notem que essa década de 70 a 80

i

Agosto de 1983

Terça-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agora, notem bem uma coisa que é importante observar. t:: que os homens morrem mais rapidamente do que
as mulheres, e isso p-ode ser visto através da esperança de
viçla. A esperança de vida é o _número médio de anos que
o homem deve viver a partir do nascimento. Notamos
que esse número é menor para os homens do que para as
mulheres. As mulheres têm uma esperança de vida bem
maior e a diferença no Brasil é de 5 _a 6 anos. Portanto as
mulheres têm esta_esperança de vida mais elevada do que
. a dos homens. Mas a esperança de vida, quer para os homens quer para as mulheres, está crescendo. E notem
também que o crescimento já está alcançando a casa das
61,96 anos para ·ãs· mulheres, quase 62. Mas aos homens
ainda está aquém: há uma diferença de cerca de 6 anos. ~
-possível que essa diferença diminua entre os homens e as
mulheres, porque as mulheres também estão entrando
no mercado de trabalho.
-Aqui há um problema que resulta no fato de haver diminuição, da mortalidade e redução da taxa de natalida-

foi quando efetivamente o País progrediu do ponto de
vista social, porque esses bens e essas utilidades todas
serviram para um melhor nível de vida da população do
Brasil.

Esse melhor nível de vida faz com que a mortalidade
se reduza. A mortalidade vai-se reduzindo, também
quando se ampliam as medidas higiênicas e as vacinações contra doenças trasmissíveiS--e--o que acontece
quando a mortalidade diminUi? Quando a mortalidade
diminui a esperança de vida ao nascer das pessoas aumenta. Aqui temos uma série históriCa mostrando que,
em 1960 a esperança era de 41,53 anos. Ela foi aumentando e em 1980, está em 58,69. Ela já deve eStflr maior
porque nós jâ estamos no início de 1983. Ela vai crescendo gradativamente com uma ampliação dos sistemas de
abastecimento d'água e do aumento do nível de vida das
populações.

de. Quando há uma redu_ção da taxa de natalidade, que é
resultante da redução da taxa de fecundidade da mulher
brasi!eíra, o que acontece é que a populaçiio envclliece,
Hâ um envelhecimento natural da população brasileira,
que resulta também de redução da mortalidade. O envelhecimento significa que há redução da proporção dos
jovens e há aumento da proporção dos velhos, dos idosos. E isso vem acontecendo. Notem que, de O a 14 anos,
a participação, que era de 42,67, em 1960, passou para
42,10 e 37,37, respectivamente -em- 1970 e 1980.

fsto aqui são percentagens em relação à população total. Então, notem que está decrescendo a proporção de
jovens. Agora, vamos ver a proporção das pessoas idosas. De cinqilenta e mais anos ~xistia em 1950, 9,37%.
Em I960, 10,09%. Em I970, 10,70% e em I980 I2,74%.
Notem que isso se dá não só a partir da faixa de 50 anos
e mais, _como tamb~m com _60 e mais.

Tabela
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCIMENTO, POR SEXO.
Brasil - 1940-1980

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCIMENTO (ANOS)
ANOS
Ambos os Sexos
I940
I950
I960
I970
I973
I977
I980

............ ,.__.-.. ...

41,53
45,5I
5I,64
__53,46
54,64
57,90
58,69

-

···········~···-···

......... .......
·········-··········
~

~·

··················-·

...................

...................

Homens

Mulheres

39,02
42,88
48,82
50,59
5I,73
54,87
55,64

44,I9
48,30
54,64
56,53
57,75
6I,l3
6I,96

Fonte:IBGE --Censos DemográficoS de 1940 a 1970; Pesquisa Nacional por AmoStra de Domicflios de 1973 a
1977; Tabulações Avançadas do Censo Demográfico de 1980.

Tabela
DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO, SEGUNDO
GRUPOS DE IDADE ESPECIFICOS.
BRASIL- 1950 a 1980

Populacão (%)
Grupos de
Idade

Específicos

I950

POPULAÇÃO TOTAL.

.............

.......

O a 14 anos
·-·. ·-·
15 a49 anos
50 anos e mais '' •'''' .-.oo
60 anos e rriais ··········-·-··-·········
65 anos e mais
70 anos e mais
~-·

OOOOA.OOOOOOOOO"O-o•oo•OOOO

·~~-~-.~·-~~·•

,

A

•

•,

•

•

• -•

•

r•-·~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.-.-·~·

r

o

•

•

•

•

~--

.~

·~•~r~<•

100,00
4I,86
48,77
-ll,37
4,26
-2,45
I,46

3673

1960

1970

1980

100,00
42,67
47,24
10,09
4,74
2,74
I,62

100,00
42,10
47,20
10,70
5,07
3,I5
1,84

IOO,OO
37,37
49,89
12,74
6,47
4,32
2,47

Fonte:IBGE- Censos Demográficos de 1950, 1960 c 1970; Tabulações Avançadas do Censo DemográficO de
1980.
Nota:População presente, em 1950, e população residente, a partir de 1960.
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do fato de que a fecundidade está se reduzindo, a natalidade também e ainda a mortalidade. Q~andQ_isso acontece, em qualquer parte do mundo, há o envelhecimento
da população, que é um fenômeno natural, que se dã em
todas as populaçõs do Mundo; desde que a taxa de fecundidade decresça, vamos ter, como conseqüência, o
envelhecimento da população. ~claro que é um fenômeno de longo prazo, e não de curto prazo. Mas, apesar
disso, a nossa população está envelhecendo ainda muito
gradativamente, não é muito acentuada, e esSa gradação

O crescimento de 4L26% para 4,74%, 5,07% e 6,47% na

faixa dos setenta anos e mais acontece a mesma coisa.

Quer dizer, então, que esfáhavendo um envelhecimento da população brasileira, ou seja, um aumento da proporção de pessoas idosas, enquanto que a proporção de
jovens está se reduzindo. Isto tem conseqUências impor-

tantes no nosso seguro· social, e como vimos é resultante

é importante para que o País possa ajustar-se bem às
suas conseqüências.
Passemos agora a estudar a população economicamente ativa, Essa população tem duas componentes: as
pessoas que estão trabalhando e as que estão procurando
trabalho, o total dessas duas componentes e a população
economicamente ativa, ou força de trabalho ou, abreviadamente, PEA. Quer dizer, a PEA- população economicamente ativa - no Brasil, assumiu os valsareS a seglJ.ir discriminados:

Tabela 10-A
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PÉA)
Brasil

PEA

Ano do

Total

Homens

Mulheres

Censo

AbSoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

1950 ........ ., ..
1960
!970

17.117
22.750
29.557
43.797

10o;oo
100,00
100,00
100,00

14.610
18.673
23.392
31.758

85,35
82,08
79,14
72,50

2.508
4.077
6.165
12.039

14,65
17,92
20,86
27,50

1980

Em 1950, era de 17.117.000, em números redoi':tdos,
depois passou para 22 milhões e 750 mil; depois, em
1970, passou para 29 milhões e 557 mil e, em 1980, para
43 milhões e 797 mil.

va. A cada 1% do PIB corresponde 0,42%- na PEA. De
1% de crescimento do PIB, ou de investimentos, corresponde um crescimento da população economicamente
ativa, que é de 0,42%.
Esse resultado.• que eu havia previsto em 1915, usando
dados de 1973, nessa conferênCia que se intitulava Panorama do Setor Terciário na Economia Brasileira, foi confirmado ultimamente pelo IPEA, através do Centro NaciÕnal de Recursos HumanOs, que mostrou que ao crescimento de I% do PIB corre_sponde uro. crescimento de
0,4% da força de trabalho. Os meus resul~ados foram que
l% do PIB correspondia a 0,42%, que é praticamente
0,4%, mas foram cálculos que r_ealizei com dados atê
1973, e foram expostos em 1975.

O crescimento da população economicamente ativa ê
função do desenvolvimento do País. Em conferência,
que realizei em 1975, na Escola Superior de Guerra,
mostrei o seguinte: que todas as vezes que o PIB- Produto Interno Bruto - crescia de I%, o crescimento na
força de trabalho era de 0,42%. Esse é um resultado que
permite saber. que, quando o PIB cresce a determinada
taxa temQS a taxa de crescimento correspondente na
força de trabalho oU na população economicamente ati-

De forma que, notem bem que a força de trabalho estã
crescendo, cresceij porque houve desenvolvimento do
Pais. Essa força de trabalho compreende os homens e as
mulheres. Notem que a proporção de homens na força
de trabalho-, na população economicamente ativa, estã
diminuindo. Em 1950, era de 85%; em 1980, pãssou para
72%. Com as mulheres aconteceu o contrário, elas partiram de 14,6%, em 1950, e estão, agora, em 27 ;5%.
Este dado vem mostrar como a mulher está entrando
no mercado de trabalho, que ê uma conseqüência, também, do desenvolvimento económico que tivemos na década passada.
Passamos, agora, à tabela n9 13:

TAXA GEOMÉTRICA DE' CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTEATIVA (%)
Taxa Geométrica de Crescimento da PEA

Intervalo

Intercensitário

Total

Homens

Mulheres

1960 1970 -

2,65
4,01

2,28
3,10

4,22
6,92

3,32.

2,69

5,56

19701980

1960- 1980
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Nesta tabela temos as taxas médias geométricas de
crescimento anual da PEA, ou da população econoniicamente ativa. De 1960 a l970, o crescimento foi de 2,65%.
De 1970 a 1980, passou a ser de 4,01%. Os homens cresceram de 2,28% para 3,l0%, e as mulheres, notem bem,
de 4,22% para 6,92%. A taxa de crescimento da força de

trabalho feminina foi mais do que o dobro da taxa de

crescimento da força de trabalho dos homens, no período de 1970 a 1980. E considerando o período de 1960 até
1980, temos _3,32%, como taxa média; para os homens

2,69% e para as mulheres 5,66%, que é praticamente o
dobro de 2,69%. Quer dizer, a força de trabalho feminina
cresceu, efetivamente, com grande velocidade e isso porque a modernização do País acarretou esse fato, que é

Terça-feira 30 _3675

também normal. E também o fato do desenvolvimento
econômico estar correlacionado a uma menor taxa de fecundidade na população e essa taxa está decrescendo natu-ralmente, corrio vimos aqui.
- Agora vamOS passar para o que vai acontecer com a
evolução da nossa população.
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Se admitirmos que a taxa de fecundidade permanecerá
Agora, tenho aqui um dado relevante de que no fim
a mesma que foi verificada em 1980, então, o crescimendeste século ou seja no ano 2.000: a população estimada
to da população seria constante, confomie mostra o grâna hipótese média, que será a mais provável de verificarse, deverá alcançar cerca de 180 milhões de habitantes. A
fico, um crescirriento explosivo, de forma exponencial.
nossa população- atualmente, quer dizer, em 1980- é
Mas isso não deverá acontecer porque está havendo umn
de 119,1 milhões de habitantes. No ano 2.050, ela deverá
descrescimento _na taxa de aumento da população.
Fizemos -duas hipóteses: a priineira é uma hipótese,
- 3.1cançar 280 milhões.
que se supõe lenta que é aquela cuja taxa de crescimento .,......~ vai se reduzindo lentamente e a segunda e aquela em que.........A variação para a mâxima e para a mínima, no fim -do
se reduz com maior velocidade que a observada a taxa de
século, ou seja, no ano 2.000, estaria en"tre
limite ínfefecundidade da mulher brasileira até alcançar a mínima
rior de cerca de 172 milhões de habitantes, e um limite
taxa de fecundidade que é a que coincide com a taxa de
superior da ordem de 189 milhões de habitantes, em méreposição da população ou seja, cada mulher dá origem
dia teremos 180 milhões. Mas isso vai cresCendo e no
a uma filha, na época devida. Quando iss-o acontecer, a
ano 2.050 teremos-· atingido Um total estiniado em 280
valor da ordem de 320
nossa população vai assUriiíi'
-~ilh~es; ~as a população não p~ra de crescer_ ajnda v:ai
milhões, por volta do ano 2.130.
1

mais adiante, e quando chegar numa posição em que hã
a substituição da população, quando ela se tornar estável, será de cerca de 320 milhões, segundo cálculos que
são realizados pelo Departamento de Estudos Demográficos do IBGE, cuja -Chefe está aqui presente, que é a
Professora_ Valéria Motta Leite.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia}- EntãO, se estabilizaria em 320 milhões?

um

um

O SR. JESSÍ: MONTELLO - Sim, em 320 milhões.
Vamos, agora, verificar mais um problema importante, é que não é só o crescimento da população que é imPortante, mas também como se comporta a PEA, a po,PUlaç_ão economicall!ente ativa.

. DIÃRIO_!?,?~Cei~GRESSO NACIONAL (Seção II)

3676 Terça-feira 30

(Documento a que se refere.)

I"()MJLAÇAO (CniiCMCt.'iE~T!; A>!~ll ZSTl::AOA
O:lASfL -H00·20_00

Atrt<:WTO M<l!Al
~O QUIIIQ0EH10
(por mil)

POPULf.ÇI'iO EC/)IlQ:tiCf:1Um;
i\TIVIIESTlllfiOl\(1)

{efõlm!lil. dehab.)
TOTAL

1333

1 ~00 -.-.••• ~-;-;·; ••• ·~;;..,.~.J. ·-· ••• ····-·
HRS ........... u••••''''''''''""'
~~~o

1995

1214
1335
1376

...... ··~····· ................. .
o<O<OOL00>>0ooOo00000000>0000000

~OQQ ,, ' ' ' ' ' ' o , ••••••••••••rHo •••• o•

[<Jr,Q ••••• ' ' ' ' ' ' ' ••••••••u~••"•'~

19RS ·····••·••······•••••••······~··
19~0 ••••••.• ··················~· ••••
~~;s

2000

.............................

{2} 31357,0
36753,1
412~9.0
~Gtil0,7
51M~ ,1

~.

OOO>L>OoOOOO<><oo>oOO>OO>>OOoOOO

994

r.ULHERES
)960 •-•••~•••-••u••••••••••••••~•·!• -'196) ....... , •• , •••••••••••••••• ~~··

{2)12036,9
13709,9

1990 ............................... .
1995 .......................~ ........ ·2000 ··~·'-'--'''-'·~·--·············· .. ·~

"'
'"'"
,.
'"

1SofJ4,3
11Vl9,3
19Z08,0

371

384

~'1-

/..!:~:.lNTO:---

PH00UTO$VT5UA15

NO

C-l,Ail-f.ZA t OaJt:TIVIOII.OE
NA f,~QD~f'lf~ll CQ~.lUr:ICAÇ!\0

Nesse período, isto é, de 1980 até 6 ano 2000,' Geverá
passar de 43.796,7 mil para 70.252,1 mil. Este é o crescimento previsto para a população economicamente ativa.
Esse crescimento da população economicamente ativa
corresponde a uma taxa média de crescimento de 2,39%
ao ano. O aumento mêdio anual do PIB necessãrio para
que esse crescimento se dê seria da ordem de 4,lS%~ MUItas pessoas devem dizer assim: 4,38% é uma taxa afta; o
Brasil não consegue obter isso. Mas, tenho dados histór1~~-
cos que mostram que, efetivamente, o Bfasil é capaz de
fazer isso. De 1900 a 1950 o PIB brasileiro cresceu de
4,3%; de 1950 a 1960, de 6,5%; de 1960 a 1970, 6,2% e de
1970 a 1980, 8,6%. ~claro que não foi de uma maneira
uniforme. Hâ épocas de- ciis~--epocas de progresso, de
modo que hâ sempre oscilações, mas nós devemos esperar que seja possível obter um crescimento do PIB de
4,38% ao ano, no período, que é compatível com tudo
que, historiCamente, se vê no BrasiL
Agora, notem bem o computamento observado no
crescimento da PEA: as mulheres continuam a au-meOtar
no mercado de trabalho, os homens também; embora sejam superior em m1mero às mulheres, em termos relativos elas crescem mais rapidamente do que os homens na
força do trabalho.
Assim, terminamos a nossa conferência. Desculpe-me
a rapidez com que tive que falar, mas foi porque tinha
que mostrar muitas coisas dentro do limite de tempo que
me foi conCedido.
·
Eu desejava em primeiro lugar, agradecer por estar
aqui presente para dizer algumas coisas irrij;iortantes
sobre o nosso programa demográfico e, em segundo lugar, que nós chegamos a algumas conclusões nesse trabalho. Primeiro houve redução -da taxa de mortalidade, no
Brasil, e estâ havendo ainda; em segundo lugar houve a
redução na taxa de natalidade o que corresponde a uma
redução também na de fecundidade; terceiro que a força
de trabalho femiriina Cstãentrando bastante no mercado
de trabalho e isso é importante porque a maneii-8. como
ela estã fazendo isso_ leva o País a proiredir cada vez mais. E isso é natural que aconteça. E temos ainda como

fato fundamental que é-possível obter um crescimento do
PIB que seja compatível com o cresciiiJ.ento projetado
para a força:- de trabalho. E quero também agradecer à
chefe dó Departamento de EstUdos de População, do IBGE, Valéria Motta Leite, pelo auxflio que me deu, apresentando os dados que foram expostos aos Senhores.
Muito obrigado. (Palmas.)
O_SR'"PRESIDENTE (Mário Maia)- Esta primeira
parte dos nossos trabalhos consistiu no depoimento do
Dr. Jessé Souza Montello sobre os problemas atinentes à
demografia brasileira. Para a segunda parte iremos fa-cultar a palavra aos Srs. Senadores e Deputados presentes, para fazerem perguntas a S. Ex• o Sr. Presidente do
lBGE.
Com a palavra o nobre Senador Almir Pinto.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)- Sr. PresideD.te, terei que me ausentar um pouco, porque deverei estar presente à Comissão de Segurança Nacional qUe se realizará
agora, às II horas.
Eu queria, em primeiro lugar, fazer algumas indagações ao Dr. Jessé e parabenizá-lo pela conferência que
fez, quando foi bastante objetivo, que é o qUe serve para
nós.. Eu, pelo menos sinto o peso da responsabilidade
Como Relator desta CQmissão, porque sabemos que o
Governo brasileiro estâ muito interessado em resolver
esse problema do planejamento familiar no Território
Nacional. Como eu disse na vez passada, quando aqui
esteve o Dr. Walter Rodrigues, o Governo deseja um
planejameritO tupiniquim, como se díz, um planejainento
nosso, sem importações. Nós temos ãreas diversificadas,
V. Ex• sabe. Na questão, por exemplo, da mortalidade,
quando V. Ex• disse do decréscimo populacional, eu
anotei aqui, V. Ex• deu os dados de uma meneira geral.
Nós sabemos que onde há mais desenvolvimento hã mais
serviço médico, mais saneamento bãsico; afa mõrtaliâade é mllífõ- menor, esta que ê a verdade. O Sr. não" temesses dados da mOrtalidade, i-lo -IB"C:JE, por área:s?-Se tiv"er
serâ bom, porque é-interessante termos esses d:idos Por
área. Noite, Nordeste,-Sul; CérittO~Sill-e tentrO'::oes-te.
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Teremos que ter esses dados para que conste no noss_o relatório e fique bem patente onde a mortalidade é bem
maior c é justarric-nte por falta daqueles elementos citados, como saneamento básico.
A mortalidade tem dimínuido muito, temos aqui presentes três médicos nessa Comissão, nós sabemos que a
medicina evoluiu muito, os antibióticos aí "estão e a diminuição da mortalidade é muito 8rande devido à medicação e também aos serviços de saneamento básico, as
boas instalações sanitárias, tudo isso ajuda muito.
Eu queria dizer o seguinte: quando Secretário de Saúde no Cearâ, adotei numa área muito perigosa chamada
Pirambu, - porque a mortalidade infantil corre naturalmente no interior mais -pela questão da água, é um
problema hídrico - então, como Secretário de Saúde,
fiz a campanha do filtro. A Secretaria de Saúde não dava
o filtro, vendia por um conto de réis que, naquele tempo,
era mil cruzeiros, porque dando eles arrebentavam, eles
acham que o que é dado pelo Governo é para arrebentar
mesmo. Então, entrando com um pouquinho do sangue
deles, dando aqueles mil cruzeiros para o fdtro, nós
fazíamos, Dr. Jessé, um trabalho de educação sanitâria.
Era uma maneira de dar uma educação sanitária com filmes. Criamos a líder de quarteirão, a líder de bairros e
tínhamos um cidadão, aliâs um oficial do Exército, que
era Diretor de Saúde da 10• Região Militar e como Secretário eu me dava muito bem com o Comandante da
Região, que era o General André Fei:'nandes, eu então
consegui que ele permitisse, nas horas vagas, à noite
principalmente, o Dr. Otãvio, que depois foi Diretor do
Hospital Geral do Exército, que ele nos ajudasse nisso. O
. que foi que aconteceu? Eu fiz um entrelaçamento com a
Faculdade de Mediciita, com a parte de doenças infec·
ciosas- Dr. Walter Cantídio, que foi depois Reitor da
Universidade- e pass8.mos a ensinar o pessoal a usar o
filtro: passávamos o filme, mostrávamos as velas branquinhas no filtro, como deveria ser utilizado, depois
moStrávamOS a vela suja, e explicávamos que toda aquela sujeita ia pai-a o intestinO da -criança. Dentro de um
anO o decréscimo de mortalidade infantil, naquela região
de Pirambu, diminuiu para 41,2%, quase 50%, só pela
questão do uso da água.
Queremos ver, por exemplo, qual é a percentagem na
região Norte amazônica, na região Nordeste, porque
isso fa:rá parte do nosso relatório, para que o Presidente
da Comissão apresente ao Senhor Presidente da República, dados precisos.
O SR. JESSÉ MONTELLO- Senador Almir Pinto,
é com muito prazer que respondo a esta pergunta.
A pergunta tem que ser respondida indiretamente,
através da esperaltça de vida ou da vida média das pessoas.
E tenho uma tabela que mostra que a vida média das
pessoas - aqUi é para o Brasil- ao nascer, em 1980, era
de 57 ,90, para os homens, 54,37, e para as mulheres,
61,2. Como SCi:npfe· tendo elas uma sobrevivência maior
do que a dos homens.
No Rio de Janeiro jâ é diferente, lá. nós temos 65,08
como vida média ao nascer, quer dizer, o que a pessoa
espera sobrevivef ao nascer, sendo que- homens com
61,76 e as niulheres com 68,64.
- - Aêonú:ce a m-eima- coisa em São Paulo; ê praticamerite
igual à do Rio. Effi Santa Catarina, Paraná e Rio Gtandedo Sul tambéxll a coiSa é semelhante. Em Minas Gerais~
mais ou menos igual. Quando chega no Nordeste -eu
também sÕu nordestino, sou do Maranhão - nós verificamos uma queda para 49,16 observem a diferença
49,16, comparativamente a São Paulo e os demais Estados do Sul e -também com relação a todo o Brasil. A vida
média é baixa; sendo que dos homens ê 46,41 e as mulheres ê-52,06. No Distrito Federal é_ também parecido com
a parte ~ui._ Também no Norte, em Roraima, Acre,
Arri-azoriàS eic, não ·estã IÍiuito baixa. A região que está-
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com uma vida média muito baixa, que a mortalidade
precisa ter um tratamento especial, é efetivamente o
Nordeste. É isso- que- este qUadro nos mostra. Há o
problema do abastecimento d'âgua.
A SR•

-Qual é a proporção_de crianças em

domicílios servidos?

O SR. JESSÉ MONTELLO - Aqui temos a proporção de crianças menores de três anos -em domicflios
urbanos, segundo -condições de. saneamento dos municípios.
Este é um quadro interessante. Olhem cjue, -enquanto

a

proporção de criançaS que habitavam domicílios serv·idos de água no Brasi.I todo, era de 34,5% em 1970. pas~
sande para 62,7% em 1976, no Nordeste tais percentuais
eram de 19,3 e 32,8, respectivamente. do total de crianças
menores de três anos.

O SR. ALMIR PINTO -

De quantos anos?

O SR. JESSÉ MONTELLO - [)e Oa f ano e atê 3
anos. Este quadro mostra bem que o problema de canalização e abastecimento d'água, ju.ntameritC- Com -íQ$ta~ ·
lações sanTtãriiis é1mp0rtante PorqUe quaD:do esses .sistemas são_adequados, quando há instalação sanitária-adequada, a mortalidade diminui bastante. Isso está acontecendo nessas zonas aqui. Podemos comparar Brasil com
Nordeste e com o Estado de São Paulo. Notem bem a diferença acentuada que existe entre São PaulO e o NofdeSte. Em 1970, tínhamos 48A% da pop,ulação deSào PaulO
servido de água com canalização interna, e nO N ofdeste,
de 19,3% em 1970 passou para 32,S% em 1976;em São
Paulo para 66,6%. ~ irriportante Csse quadro para mOStrar isso com respeito às criari.çaS até. -3 anos.
- -O SR. ALMIR PINTO- Eu anotei aqui também,
quando o Sr. Falou que o Brasil hoje tem menos jovens e
mais velhos. Isso é atribuído a algumas interferências do
pla_nejamento familiar que o Brasil está fazendO, Ou de
· -- --outros órg'ãos?-

O SR. JES~ MONTELLO_,_ Eii Dão sei. Isso para
mim é impossível Saber, porque nOs estamOs medindO
sempre as conseqOências do fat.Q. Nós) no IBGE, não per
demos prever os dados, nós pOdemos, apenas, é cons~a~
tar os fatos.
O SR. ALMIR PJ_NTO -_Nós.sabemos, hoje,_ qUe
uma sociedade como a BENFAM, que é conveni3.da
com alg~,Jns Estados da Federação, e salvo engano, com
dois mil e poucos municípios brasileiros, ~ conveniada
fez o uso do planejamento familiar como opção, não é
um controle familiar. O Brasil não pode a dotar o planejamento familiar porque a Igreja D.â"o- aCeifa; como ·a
Brasil é um País católico, é natural que o Senhor Presidente da República não queira criar ésse choque. Então é
o Planejamento Familiar um opção do relacionamento
marido e esposa ao espaçamento dos filhos.

a

e

Este éjuStanientO o problema, é por isso que estou fa;.
zendo essas perguntas. Se é em facé d,esse planejamento
que jâ se faz, haja vista o que está acontecendo em São
Paulo, é o Estado que tem um trabalho de planejamento
familiar muito grande. Essa é a grande verdade. Então, o
que estâ acontecendo no Brasil - todos sabem perfeita~
mente e _o Sr. é um homem que comanda um setor importante da administração pública, que é o IBGE tam~
bém sabe -nós vamos encontrar uma situa-Ção como no
N arte e Nordeste, em que não se sabe se é a miséria que
aumenta a população ou se é a população que aumenta a
miséria. Há uma convicção de que só quem tem filho 1 no
Brasil, quem não pode ter. 1:: essa área pobre por falta de
informação, por falta de orientação. E isso·que eu eStoU
vendo. Esse aumento do número de yelhos e diminuição
de jovens é em toda área brasileira ou só mesmo na á_rea
Sul e Centro-Sul?

O SR. JESSI! MONTELLO -Jsto deve ser para todos os lugares. Não ê só no Centro-Sul. Vou mostrar um
quadro q-ue é bem irnportant~.
·

-O

SR. Ai~-nR PINTO - ~ uma situação bast~te
dura, por que nós sabemos que no Centro-Sul há um pia~
nejamento familiar bem o dentado. A mulher, o casal sa~
ber fazer o seu planejarnento. ~r sim, os velhos deveriam
ter urna área maior porque nascem menos meninos. Na
Região Norte, ou não se sabe fazer o planejamento familiar ou está riascendo muito menino.

OSR. JESSh MONTELLÜ ~Vou mostrar um qua. dTo inuíto- útil, ·q"lie Indica 1 por unidade da Federação, a
taxa de fecundidade total da mulher. Nós temos em 70 e
- em 80. venios ·que no Noite ela era 8,15, em 70, PassandO
6_,17, en-i 80~ Na -RegiãO Nofdeste, era 7,53 pàra
5,88~ Na Re8iào"SU.de5te, 4,56 para 3,30.-Na Região Sul,
. s-,42 pãra 3,49·, e na Região Ceritro-Oeste, 6,42 pára 4,50.
Nota-se que o_ Rio de Janeiro tem a menor taxa de fecundidade: 3,15. São Paulo tem um pouco maior, que é 6,49.
Airirã,"li maior ta~3. ae fecundidade que existe atualrnen. te no Brasil é no Maranhão, na minha terra.

para

O.SR". ALMIR PINTO -ll•teu. o Cearã1
O SR. JESSlô. MÓNTELLO "'-'-No Cearã 5,34. O Maranh~o batep. o Ceará, o Ceará DãO esta com o primeiro
lug~g!__tirou C! §õ~gl,l_r:)d~ ll!gar._lssq é_ ínteressapte que se
verjfique.Agora, é claro:_que se tenha uma influência no
planejamento farililiãr Da· _deteiriiinaÇão dessas taxas,
porque todo o pl~nejamento_ f~Jftiliar age para diinfituir
_essas taXas~ _ESs_3:s _i:iXãs · refl~t~i_l:!·_ esse efeito~
-- De-fofma que há.J'•fão sei se_ o Se.O.ador Almir Pinto está- satisfeít.O Com a' Ítiiithà reSPoSta:- Mas hâ efetivainente
o fato de que o planej3ffient0 farlliliarjá-esta sendo levaao -ein -c_onta na -determinação d~Sas taXas.

O sR. ALMIR PINTO- Eu agradeço, porque eu ti-

nha Css-a~-dfiVidas e-fiCaram beffi esclarecidas.

. O.SR. PRESIDENTE (IIÜriÔ Maiá) :___Senador Al-mir Pinto, V. EX• encerrou suas perguntas?
O:SR.ALMIR PINTO- Já. Que,o agradecer ao Dr.
JeSsê Mo~teilo Por--ter tfdo a paciência-de ouvir as .indaga-çõe:n~ue achei necessárias. ·

O. SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa'
lavra, agora, ao SenadOr _Claudionor Roriz, VicePr~i~ente des_ta _Comissão, _pa111; fazer perguntas._
AI).tes que o Senador Claudionor Roriz·comece a fazer
as perguntas, quero esclarecer aos presentes que não é
'p-raXe, nuina ComiSsão Pariament3.r de Inquérito, tonceder a palaYra a pessoas que não sejam senadores ou deputados _(ederais, entretanto, a Présidência dCsta Comis. · sio que procura, na captação dos. depoimentos, uma
orientação genérica- pãra o problema de investigação· do
aumento da população brasilei!à,-D6s vamos conceder,
nesta reunião, também, a oportunidade de pessoas presentes, que· não sejam deputados e senadores, fazerem
também perguntas ao depoente, dentro do tempo estabe. Jecldõ para os trabalhos desta Comissão.
:rem a palavra _então o Senador Claudionor Roriz.
O SR. CLAUDIONOR RORIZ - Dr. Jessé Montello, eu queria saber qual fqi o- Critérló usado para eSsa
afirmativa de que no ano 2.050 nóS teremos 320 milhões?
A pergunta específica seria em Cima do seguinte: é uma
população que caminha como caminha hoje ou se é unia
população que será, dentro· de um controle, quer seja -ele
institucionalizado ou seja dentro deum planejamento familiar?
Segunda pergunta:_ ~u queria saber se exis.te dentro do
fBGE _uina estatísti,ca ou qualqu~i- Cst.udo levãntado, em
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que o fator salârio está vinculado à mortalidade infantil?
São estas duas perguntas apenas.
O sR. PRESIDENTE (Mári~ M_~La)- Com a palavra o depoente para responder.
O SR. JESS~ MONTELLO - Senador Claudionor
Roriz, é com imenSo-praZei que iesPoiido às duas perguntas.
- -A projeç~o da população é uma projeção feita de maneira normal, sem levar em conta nenhuma redução futura devido a um controle, ·vamos dizer . assim, a um planejamento faniiHar. ~uma projeção fC:ita, caminhando
naturalmente como- vem acontecendo. Apenas fizemos
uma hipótese futura de que há um crescimento baixo,
pn:Jiongou-s-e o decrescimentO na taxa de fecundidade,
deU-se um decrescimento baixo e depois deu-se um decrescimento mais acentuado. E com essas duas hip6tese
nós, então, calculamos qual seria a projeção da popu·
lação,
Não levamos em conta nenhuma redução propositada
ou orientada nas taxas de natalidade ou em taxas de fecundidade.. Não houve _esse problema.
Agorã, a segunda pergunta?
O SR. CLAUDJONOR RORIZ -·A segunda pergunta é se existe alguma estatística, dentro do IBGE, que
identifique uma fetação entre a mortalidade infantil e sa~
lários?
O SR~JESSÉ MONTELLO- Existe, entre a mortalidade infantirbeni niaiS;-Entre toda a mortalidade, amortalidade da população e salários, ou melhor, entre. a po~
pulação o rendimento. O que se dá é o seguinte: quando
o rendimento ê baixo a mortalidade é alta. Isso está com·
Prov3.d0. NUma Confei-ência que" fiz na Escola Superior
de Guerra. como os Srs. podem-ver nesta tabela, amortalidade por classe, isto aqui pode ser medido através da
esperança de vida ao nascer. Notemos o seguinte: quando os ganhos das pessoas são até meiO Salário mínimo·vamos ·usar a:qui o_ ano -~aís _rci:en_te que nós- te~os em
1977 era 55,43-~ expectativa de'vida,-quando os ganhos
era até meio sàláfio mínimo. Qualldo _é ·mais de ~~io at~
um, já passa a ser 62,3; quando é de um a dois 65,83.
quando ê mais de dolsjá ê 68. Notem bem como se dâ o
crescimento em vittüde ao auniento do salârio. o salário
tem importância e mUito· na ·mOrtalidade. Isso é o que se
vê.
Nós ainda não temos os dados d.e 1980, porque agora
que eles estão sendo ·caicula_dos, e esses ~studos são mui~
to delicados e devem ser reitos êOm muito cuidado.
Tem os integralmente já feitos estudos de 70 e isto está
confirmado já por dadQS que nós obtivemos através das
PNADs ou por pesquisas nacionais amostragem de do~
micílios- nos anos interci:ncitãrios, Isso se dá também no
N ardeste e no Estado de São Paulo que usamos para termos de comparação. Como vêem, hã uma influência for~
te e acentuada na esperança .de vida ou sobre a mortalidade pelo salário. O salário é importante. As pessoas que
ganham cada vez mais têm uma mortalidade menor e
isso se reflete na esperança de vida, na expectância de vida.
O SR. CLA.UDIONOR RORIZ- Muito obrigado,
Dr. Jessé Montello.
O SR. CAIO CÉSAR PENNA -Dr. Jessé.
O SR. JESSÉ MONTELLO -

Pois não.

O SR. CAIO_ C~AR PENNA - Inclusive, nesse
mesmo trabalho existe uma outra tab~la - não sei se o ·
Sr. dispõe dela aí, em que trabalhou-se. apenas com a fai~
xa salarial de um e dois salários. Quer dizer, dentro das
mesmas condições de saneamento e de higiene, a modifi~
cação de um para dois salãrios aumenta muitO a espe-rança de vida ao nascer.
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O SR. JESS~ MONTELLO - Eu tenho esse trabalho. Numa Conferência recente qUe fiz na Escola Superior de Guerra, eu apresentei uma tabela que fazia a ligação de sistemas adequados de saneamento, de rede de
água e saneamento e também o salário. Levei em conta
as duas variáveis e mostrei Cfue, efetivamente, há uma
transformação, uma mudança muito grande na expectância de vida, quando se consideram esses dois fatores.
Essa Conferência eu posso lhe mandar, é só me- dar o
nome que lhe mandarei, porque é importante verificar
que é um dado bem interessante.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- ConCedo a palavra a Deputada Jrma Passoni.
A SR' IRMA PASSONI - Eu gostaria de saber se o
maior salârio ajuda num planejamento familiar melhor
ou não? Ou se o IBGE _- ao mesmo tempo faço a pergunta correlacionada - se o IBGE faz distinção entre
planos de controle de natalidade e planejamento familiar? Se ele distfngue iSso óit Dão? Se ele faz estatístiCas ou
se tem politicani.ente uma- decisãç. de controle à natalidade e isso o que reflete? Se faz a dis-tinção entre controle e
planejamento e se, a medida em que aumenta o nível salarial aumenta ou não o planejamento familiar?
O SR. JESS~ MONTELLO - O problema que nós
obtemos os dados depois que acontece. Se o planejamento foi feito é claro que ele estará refletido nos dados finais. Não fazemos nenhuma experiência a respeito. Poi'
exemplo, o IBGEjuri.to com um determinado óigão que
faz ou iridica o planejamento familiar e depois o IBGE
estuda o que acontece com a mortalidade. Isso ele não
estuda, apenas o que ele faz é pegar o dado obtido das
populações. Agora, se houver uma população que esteja
fazendo isso sistematicamente e se o IBGE fOi' a esse lugar e tirar os dados, é claro que esses dados refletirão
também esse fato, de que efetivamente houve uma mudança, devido ao fato do planejamento familiar. Mas,
normalmente, não temos esses dados, a não ser que nessas localidades se faça isso e que o IBG E tenha realizado
ou esteja realizando um estudo nessa região sobre mortalidade.
A SR,. IRMA PASSONI- A segunda questão seria:
o nível salarial favore o planejamento familiar?
O SR. JESSÉ MONTELLO ~Acho que sim, apesar
de ser urna resposta individual. ~claro que deve favorecer o planejamento, porque, inclusive, a expectância de
vida é função desse salário, quer dizer, à proporção que
esse salãrio aurrienta, a expectâricia de vida aumenta e é
claro que essas pessoas racionalmente estão relacionadas
e fazendo um planejamento familiar.
A SR• IRMA PASSONI- Então, a partir disso, nós
mulheres que temos muitos ftlhos não somos as respon~
sâveis pela miséria do País?
O SR. JESS~ MONTELLO -Acho que não, espero
que não se possa atribuir essa responsabilidade às mulheres. Mas acredito que com o progresso do País as-mulheres reduzam, automaticamente, o aumento familiar,
porque vão aprender mais pois elas vão tendo uma melhor idéia do problema. Eu, por exemplo, tive quatro filhos, cada um desses quatro teve dois ftlhos e não pretendem ter mais. Então, já está havendo um controle, ou
mais precisamente, um planejamento, pois eles estão fazendo um planejamento para poder bem educar os filhos.
A SR,. IRMA PASSONI- Devemos deixar bem registrado que devemos fazer uma diferença-entre-controle
e planejamento.
Agora uma outra questão: sobre as causas da diminuição da fecundidade. Se exisfe algum estudo em torno
disso? O que ocasiona a diminuiÇão da fecundidade?
Existem algl!:nS dados sobre isso?
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O SR. JESSI:: MONTELLO - Estudo direto pelo
ffiG E creio que não há. Dr• Valêria poderia nos esclarecer sobre esse ponto?
A SRA. VALlORIA DA MOTTA LEITE-Temosa
medida do declínio da fecundidade por classes de educação, rendimento familiar, mas não temos as causas que
determinam o declínio.
o· SR. JESS!O MONTELLO - Obrigado.
A SRA. IRMA PASSONI- V. Ex• acha que os resultados dados do IBGE sem o levantamento dessas causas
não limitam as informa-ções?
O SR. JESS~ MONTELLO - Acredito que não. O
IBGE n~o faz estudos dessa natureza. O que ele faz é sa-_
ber o que aconteceu e depois ele sugere. 1:: claro que uma
vez constatados os fatos, as universidades ou órgãos que
se interessem por esses estudos, vão analisar ou explicar
o fato_, Portanto, não cabe ao IBGE explicar O fato, dar
as razões do fato; Inas cabe a ele dar os resultadOs.
O SR. CAIO CbSAR- Existe esse trabalho, esse estudo em relação ao estado de São Paulo? 1:: um trabalho
com dados do IBG E que estuda a mecânica?
O SR. JESSl:: MONTELLO - Certo. Isso pode ser
feito e nisso o IBGE coopera. Quando algum órgão ou
pessoa pede tabulações especiais, nós as fornecemos, objetivando estudar o problema. Mas é uma pessoa que estuda, porque a nossa responsabilidade é a de fornecer o
dado, como ele poderá ser utilizado e qual o dado que o
GovernO, as pesSoas ou as empresas precisam.
A SRA. IRMA PASSONI -Outra-questão que eu
queria levantar é a seguinte: quando o IBGE faz o levantamento do saneamento básico, qual o tipo de saneamento que ele considera? Vou exemplificar para que V.
S' possa entender melhor: São Paulo tem somente 4% de
rede de esgoto tratada, temos 40% de redes de esgoto a
céu aberto e no restante não existe nenhuma rede de esgoto. Quando se coloca como elemento de _diminuição
da mortalidade infantil esse dcido de saneamento básico.
eu gostaria de perguntar se o fato_ de se ter o esgoto a céu
aberto, não se sabendo para onde vai e quais as suas cOnseqüências na mortalidade, isso é analisado?
O SR. JESS~ MONTELLO- t analisado. No IBGE
existe uma técnica de estatística chamada análise de experimentos. ~ claro que a análise é feita estudando-se
uma e outra região, as regiões que podem ser classificadas com características desta região comparadas com as
características da outra região. E pela técnica de análise
de experimentos pode-se dar resultados e mostrar que,
efetivamen"te, há diferença entre u-m caSO e o"iitr-o. De forma que essas técnicas podem ser usadas.
A SRA. IRMA PASSONI- Mais uma pergunta: V.
S• disse que o País progride socialmente. Baseado_ em
que v. s• diz isso?

0-- SR. JESS~ MONTELLO - Digo isso tendo em
vista aquele quadro, que já apresentei aqui, onde vemos'
que houve uma alteração importante, uma modificação
para o aumento de nível de vida, com o saneamento básico, com a melhoria de redes de esgoto, de iluminação elétrica, o aumento de co_nsumo de geladeiras. Este quadro,
que mostramos aos senhores é sugestivo. Nesse sentido,
podemos ver que a rede geral de abastecimento de água
melhorou; nos poços ou nascentes vemos que houve uma
redução o que é bom, pois eles traziam alguns problemas. O que mais nos interessa aqui é saber que a rede geral está dominando. Isso indica que a rede geral está entrando parei 'substitUir os outrOs sistemas de abastecimentos de água, o que é importante. Vemos também-que
nas instalações sanitárias a rede geral estã crescendo, a
fossa séptica cresceu um pouco menos, a fossa rudiriien~
_tar também teve um crescimento, só que pequeno.

E o que não tem está caindo. Assim é que, por este
quadro, vemos que as instalações sanitárias estão melhorando. São indicad_ores sociais importantes sobre a questão de inst_alações sanitárias._ Também quanto a questão
de abastecimento de água e iluminação elêtrica, jâ estamos a"qui com -dados que são importantes. Esses bens,
utilização de fogão e de rádio. Por este quadro os senha. re~ poc!em ver COf!i_O o nível das pessoas estã melhoran- do, porque em 1970 58% de domicílios tinham râdio,
atualmente são 75%. Em se tratando de geladeiras tinhamos 26% em 1970- e agora temos em 49%. Televisão, notem bem "qüe ela está perietrando mais nos lares e dá uma
ampliação de conhecimentos às pessoas.
A SRA. IRMA PASSONI- E por que que não entra
o dado da qualidade de alimentação?
O SR. JESS~ MONTELLO - Porque esse dado só
pode ser fornecido com pesquisas especial.
A SRA. IRMA PASSONI- E os senhores n-ão a possuem?
O SR. JESSIO MONTELLO -

Não.

A SRA. lRMA PASSONI- O relacionamento entre
bens de consumo e a qualidade da alimentação.
O SR. JESSÉ MONTELLO - A qualidade da alimentaÇão não temos. Porque devemos fazer, este ano
ainda, uma pesquisa de orçamentos familiares, mas objetivando as ponderações para o INPC, que calculamos
mensalmente. Mas af quanto à qualidade da alimentação, nessa Caracterização temos a qualidade dos alimentos._lsso_ aparece, porque a caracterização dos bens
de consumo é feita por qualidade, por tipo, niarca, etc.
A SRA. IRMA PASSONI - Levanto essa questão,
porque às vezes, a pessoa compra televisão, mas deixa de
comer ou então a compra da televisão diminui a qUalidade de alimentação.
O SR.JESSÉ MONTELLO ~Isso pode ser feito, embora não façamos. Podemos fornecer dados para pessoas
que queiram fazer oS estudos dessas condições.
A S:RA.- IRMA PASSONI -

Eu pediria.

O SR. JESSJO MONTELLO- Peça dados com tabulações especiais. São dados que podem ser estudados,
não diretamente, porque o IBGE vai dando para as pessoas e esses dados sugerem outros dados e esses outros
dados que são sugeridos, as pessoas _os solicitam através
de tabulações especiais.
A SRA. IRMA PASSONI- Eu considero que a televisão, o rádio e a geladeira aumentam a qualidade de vida, então, eu gostaria de ter dados relacionados à alimentação e à habitação. Peque, veja bem, se nós temos
um aumento extremado de barracos, diminuindo a qualidade da habitação do povo e diminuindo a qualidade
de alimentação do povo, mas ao mesmo tempo, se tem
uma televisão ou geladeira, isso leva a concluir de que
melhorou a vida do povo, a meu ver, gostaria muito desses dados.
O-SR. JESSt MONTELLO - A gente pode entrar
neste de(alhe, porque o próprio IBGE tem dados de censo que dão a qualidade de habitação. É possível, com características da habitação. se tem piso de madeira, paredes de alvenaria. Tudo isso existe nesses dados. De forma que pode ser feito atravês da técnica de regressão ou
técnica de análise de variança. Podem ser feitos estudos
nesse sentido. Mas não compete ao IBGE. Ele pode fornecer_os dados, as características dos doqticílios, classificar os domicílios por essas características e, a partir daí,
as pessoas interessadas podem fazer os estudos que
achani que devem fazer, em face desses dados que o
IBG E fornece.
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A SR• IRMA PASSONl _;_-A m"õr-tãlíàã:de infantil
cresceu ou diminuiu na grande São Paulo, nos últimos
anos? O Sr. tem esse dado específico?

O SR, JESSI': MONTELLO -

Diminuiu.

A SR• lRMA PASSONI- De quanto para quanto,
segundo o IBGE?
O SR. JESSh MONTELLO -

Nós não temos aqui

esses dados. M~s podemos mandar para a Sr• ~ só nos
dar o endereço e mandaremos, posteriOrrriC:nte.

A SR• IRMA PASSONI- Aqu! mesmo. Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mais alguma
pergunta?

A SR'- IRMA PASSONI me faltaram.

Só espero os dados que

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Peço ao secretário que anote as solicitações_ da nobre Deputada, Dona
Irma, para lembrar ao IBGE os dados.
Não havendo mais Senadores ou neputados para fazer perguntas, a Mesa liberalmente concede, aos demais
presentes, a faculdade de fazei peTgi.intas, desde que o
Dr. Jessé de So.uza Montello não se importe em
respondê-las.
Então, aqueles que quiserem fazer perguntas pedii-ia
que se identificassem ou se inscrevessem na Mesa. Não
tem muita gente. Poderia a pessoa se identificar e faier
perguntas.
Está aberta a inscrição para os demais presentes que
não sejam Senadores ou Deputados.

ANA MARIA MENDONÇA -Professora, suplente
de Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Com a palavra a Sr~ Ana Maria Mendonça, colega.
A SR• ANA MARIA MENDONÇA- Em primeiro
lugar, desejo cumprimentar o Dr. JeSsé Montello pela
exposição, que realmente foi muito riêa em· d-adOS, e externar o meu particular interesse pelo tema que, no meu
entender, interessa bastante, sobremaneira à mulher, que
está de uma forma ou de outra diretamente ligada à
probleinática populadonal e com todas as outrãs questões a ela vinculadas.
E, tendo em vista, o ter sido abordado o tema do envelhecimento da população, eu gostaria de pedir ao conferencista que nos respondesse o seguinte: até que ponto se
considera positivo oü negatiYCi-0-énvC:lhecirilentO da população e como evitar que a população envelheça se nós
queremos reduzir a mortalidade infantil e se nós queremos elevar a expectativa de vida do brasileiro?
O SR. JESSÉ MONTELLO - A pergunta é muito
boa. A suplente de Deputado fez bem as perguntas e eu
queria responder da seguinte maneira: o envelhecimento
da população cria um problema do seguro social brasileiro, pois aumenta os custos do seguro. Mas esse é um
problema inevitável. Se diniinuíriios a mortalidade, apesar de diminuirmos a fecundidade, a popUlaÇão- tende a
crescer e a diminuição dessas duas coisas faz com que a
população envelheça naturalmente. Isso é um fenômeno
universal. Ninguém pode prender OU cOntrolar o envelhecimento da população, ela vai envelhecer. Surgem
problemas e é claro que o envelhecimento da população
cria problemas vantajosos e desvantajosos que chamamos de custos-benefícios, falando uma linguagem mais
de economês. Entre os custos o seguro social é um
problema que vai aumentar. O beneficiõ ê que conio as
taxas de fecundidade diminuiram os problemas de ensino vão ser relativamente menores porque a população
que vai ser alfabetizada cresce, mas o faz em ritmo me~
nos acentuado, então, é um benefício, pois vamos fazer

menor número de escolas e assim, há outras coisas que
vão acontecer. Não se pode controlar o envelhecimento
da população. Se pudesse ser controlado garanto que o
farjam pa.ís~ corno a S_u_écia, cuja população ê bastante
envelhecida, e populações como a dos Estados Unidos
que estão envelhecendo e da França e da Alemanha. São
problemas grandes que aparecem. Aqui, no Brasil, esse
problema já está aparecendo. Antigamente não existia o
asilo de velhos. Por que esses asilos estão surgindo? Porque há o problema de env.elhecimento da população que
aparece naturalmente, devido ao fato de que a natalidade diminUi, porque a fecundidade diminui. Há, naturalmente, um planejamento familiar, objetivando uma redução mais acentuada desta natalidade, porque as pessoas precisam ser bem educadas e para poder educá-las
bem, esse planejamento familiar não deixa de ser importante.
--A SR• ANA MARIA - Dr. Jessé, uma outra coisa
que gostaria de esclarecer. ~ a seguinte: evidentemente,
estamos desejando a elevação do nível de vida da população e vimos uma relação entre crescimento da população economicamente ativa e o PIB necessário para que
se atenda aqueles requerimentos deste crescimento da
população economicamente ativa. E essa proporção é d_e
4,38% de crescimento do PIB para o crescimento de
2,39% do crescimento do PEA- População Economicamente Ati va - esse cálculo inclUi uma melhoria do nível
de vida que é uma constante na sociedade? Nesse cãlculo
foi levado em conta o crescente desejo de melhoria de
nível de vida?
O SR.JESSÉ MONTELLO- É claro que esse cálculo" leva em conta isso. Ele é feito através de análise de regressão, que ê uma técnica estatística que procura correlacionar essas variáveis, e é claro que essas variáveis são
influenciadas por esses fatos. Isso tudo é levado em conta, quer ~izer, há uma tendência no sentido de que,
· quando Õ PIB cresce 1% a população economicamente
ativa pode crescer, sem problemas, de 0,42%. Esta relação é importante e naprojeção que nós fizemos, o que
nós havfamos dito era o seguinte: que a população, por
volta de 198_0 a 2.000 deve crescer com uma taxa mais
_b_IDxa do que a que está sendo verificada agora, deve ser
uma coisa da ordem de I ,98%. O crescimento da população economicamente ativa é 2,39, e , o PIB é 4,38, exatamente o que nós vimos. Mas, isso aqui, já está levãndo
em: conta a melhoria que se dá da população e, no decorrer do tempo, está certo? Já está levando uma melhoria
do_ nível de vida, está levando em conta ess_e fato.
Agora, o que eu Chamo atenção é que, é exeqüível que
essa população possa crescer a 2,39%, porque o PIB que
nós encontramos de 4,38%, é um PIB compatível com o
qu~ históricamente se verificou no Brasil. E, é claro que
nós agora temás uma Situação económica adversa por
causa do mercado internacional e esse programa todo,
mas, já em outras épocas, passamos por condições como
esta, e o crescimento dos PIBs que se verificaram foram
importantes. De 1900 a 1950 foi 4,3% de cresCimento,
1950 a 1960 - 6,5%, de 1960 a 1970- 6,2, de 1970 a
1980-8,6, E, de 1980 a 1990 não sabemos quanto, mas
..eu espero que dê para cobrir os 4,3, porqUe históricamente _esse fato vem se dando. Isso vai contribuir, naturalmente, para a melhoria do nfvel. de vida da população,
porque o PIB vai ser necessário, ele vai crescer de uma
taxa, que eu espero que seja maior do que 4,38, porque,
históricamente, isso se verifica.
A SR• ANA MARIA -

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE- (Mário Maia)- Mais alguma pergunta, Professora Ana Maria? (Resposta negativa)
Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Está
facultada a palavra aos presentes. Não tendo quem queira se mariife:Star, eu Volto a conceder a palavra ao Sena-

dor Claudionor Roriz, que quer fazer mais alguma pergunta ou consideração sobre o problema.
O SR. CLAUDIONOR~ ROR!Z - Eu queria fazer
uma coriSíderação no pronunciamento da companheira
parlamentar, no sentido seguinte: no primeiro depoente,
nesta Casa, ficou caracterizado que o planejamento familiar estava ligado diretamente a uma necessidade do
controle político-econômico do País, ou seja, teria que
existir nOrmas que estipulassem esse planejamento, quer
dizer, quase que fosse uma institucionalizaçãO de normas
para que se chegasse a isso. Ao passo que, para o controle da natalidade foram levantados três fatores primordiais aqui, que levariam a uma concientização para que
acontecesse isso, ou seja-,- seria- uma melhor condição de
vida, ou melhores salários, seria o educação e seria comunicação. Então esses três fatores seriam os fatores integrantes para que o controle da natalidade fosse consciente, fosse uma coisa em que o casal analisava sua condição e, dentro da condição consciente de educação, de
melhores salários fariam um planejamento em cima daquilo que ele achasse que era o certo.
Era apenas esse esclarecimento, da primeira reuniãO,
que ficou bem patente para aqueles companheiros que
aqui estiveram.
O SR. PRESIDENTE- (Mário Maia)- A Deputada Irma Passoni tem alguma consideração a fazer sobre
o comentário do Senador?
A SR~ IRMA PASSONI -Se possfvel, completar a
informação, se tiver, não sei. Se foi considerada a necessidade ou não de que o Brasil tenha que ter necessariamente um planejam_ento do controle de natalidade. Se foi
colocado isso.
O SR. CLAUDIONOR RORIZ- O que foi colocado é gue deveria existir um controle.
O SR• IRMA PASSONI --Controle da natalidade.
O SR.CLAUD!ONOR RORIZ- Aliás, um planejamento, e não um controle. Quer dizer, tem que ser consciente, tem que ser uma c_onscientização da população
para que ela decida por conta própria, e não forçado
através de leis.
A SR~ IRMA PASSONI- E, por que que foi colocado a necessidade desse planejamento?
O SR. CLAUDIONOR RORIZ- A necessidade?
A SR• lRMA PASSONI -

É!

O SR.CLAUD!ONOR RORIZ- Senão me engano,
o expositor anterior, ele achou que estava ligado diretamente a esses fatores, levantados pelo depoente de hoje,
que seria realmente, uma maneira em que a economia,
através do retorno social, atTavés de educação, através
9a eco_nom.ia própriamente dita, seria então, como tendo
um novo reemprego. Ou seja, para se educar 200
crianças necessita-se de X, para se educar 50, necessitaria
de-200 menos X, Existiria um controle também financeiro, desde que houvesse__uma taxa de natalidade, em cima
de um planejamento e não em cima de um controle.
A SR• ANA MARIA- Eu poderia contribuir em alguma coisa ao entrai- cõm um aspecto que talVez possa
interessar a DepUtada sobrec o planejamento?
O SR. PR-ESIDENTE (r\-fário Maia) - Pode, desde
que não se estabeleça assim um debate paralelo, eu concedo a palavra para esclarecimento da Professora Ana
Maria.
A SR• ANA MARIA -Sr. Presidente, estive presente
no primeiro, depoimento, e foi levantada, aqui, uma
questão referente ao planejamento familiar, como sendo
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uma questão de direito humano básico, como nós temos
o direito ã educação, à ínformação, à partiC:ípa.ÇãOcomu-

nitâria, o planejamento familiar, ou seja, o 9ireito da
família em decidir, com pleno conhecimento de causa,
quantos filhos deverá ter e qual o espaçamento entre os
filhos.
Adidõnatl.do essa novii-iiiJormação, "talvez que eU aJU-

de um pouco para quem não participou do primeírã depoimento. O Planejamento familiar sáía cumpri{jáUrit
débito que existe Parã com a população mais care'nte, no
sentido de oferecer a essa populaçãO os meios; as iilfOr:.
mações para que ela decida com plena liberdade quantos
filhos deverã ter e, dentro de qual espaçamento.
~claro, que, paralelamente ísto estaria dentro de um
programa mais amplo de assistência materno~infantil
que, inclusive,- muitas moções já tem sido apresentadas,
como o aleitamentõ mãterno, como a pievenção da gravidez de alto risco e, a complementação alimentar, e, evidentemente, um esforço no sentido da melhoria do nível
de vida da população mais carente. Quer dizer, um programa desse estaria inserido em um contexto mais amplo
de atender a essa reivindicação de uma população mais
carente que necessita ser assistida. Muito obrigado Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Esta Presidêricia, diante do debate que está se estabelecendo, sente-se
no dever de esclarecer o seguinte: a ComisSãO Parlamentar de Inquérito tem a finalidade de investigai problemas
vinculados ao aumento populacional no Brasil. 1!. um
título, que por si só jâ é mriito-arriplo, abrangente. No roteiro dos nossos trabalhos, nós procuramos estabelecer
normas que pudessem abranger um maior número de informações possíveis. De modo- qUe, o Retator e a P-res-idência entraram em entendimentos, para que fossem
consultados um maior número de divergências atinentes
ao problema. A imprensa tem, insistentemente, chamado
a atenção, nos comentários sobre essa Colnissão, para o
problema de natalidade e, às vezes, chamando indevidamente de Comissão- do Controle da Natalidade, outrãs
vezes, se referindo à Comissão da Natalidade. Não sabemos, honestamente, a Comissão não tem um ponto d-e
vista preconcebido, não sabemos onde iremos parar, depois dos vários depoimentos aqui feitoS. Nós estamos
procurando os caminhos que levam às diretrizes, às metas que a Comissão, na sua abrangência genérica, possa
dar.
Assim, achamos por bem convidar pessoas da área do
Governo e convidamos alguns Ministros, se não me engano, em número de quatro ou cinco: Ministro da s·aúde; Ministro da Educação e Cultura~ um Ministro ligado
à área de Segurança Nacional, porque nós achamos que
o problema democrático está ligado à Segurança ~acio
nal. O problema da distribuição das populações pelo território geOgráfico brasileiro também é uni problenii fundiário e, coincidcinte-Ineilte -o Ministrõ escolhido é
Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nã.ciOiial e
também Ministro ExtraordináriO- para Assuntos FundiâríOs. Também têm implicaçõeS no problema dã. deSeducação de nossa irifãnCia,- prOblema de criminologia.
Então, achamos que deveria convidar o Ministro da Justiça para depor, e ãreas representativis daS vârhis camadas não só sociais, cOnio- d3.s instituições não oficüiis,
como a Conferência Nacional d-os BisPos, representantes
de outras religiões, associações de mulheres, rePresentantes de Sindicatos de classes, psicólogos, professores,
médicos, representanteS das váriaS camãâas sOciais opara
depor. Depois veremos se conseguimos fazer um roteirO
para levar às autoridades, ao Congresso Nacional o ponto de vista coletado de toda a Consciência nacional acerca do problema.
De modo que, o pensamento aqui exposto por cada
depoente não é o pensamento da Comissão, ê apenas um
depoimento, cujos dados serão colhidos, tend_o esses depoimentos o caráter informã.tivo. Coletados esses dados,
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o relatOr depois fará um resumo e dai tirará-a condusão
e sugerirá ao- Congresso Nacional as medidas cabíveis.
De modo que, o Dr. Jesséé o segundo depoente, o primeiro foi o Dr. Walter que expôs aqui os seus pontos de
vista acerca- do problema. enfatizando o planejamento
- ía-milíar. Pode ter.ficado _sube~!endido que esse plãnejamento familiar teria o carãter restritivo, mas pode ser
que outros depoentes aqui tragam, no seu ·depoiinento
uma ênfase contrária, um caráter expansivo da população. A coisa é múitO aberta e a gente vai tirar uma conclusão, não temOs um pensamento preconcebido.

0 SR. RELATOR (AI~i~ ~i~to)- (_Fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Almir Pinto)-_ A professora fez
algumas perguntas interessantes que v Ex• respondeu.
Ela falou sobre a questão do espaçamento no. planejamento familiar. f: exatamente o que o GovernO- de~ja,
que a orientação da política demográfica brasileira diga
bem de perto- ao arbítrio de cada casal na citaçãi::l dO número desejado de filhos. Eu disse, naquela ligeii:a- interpelação que fiz ao Dr. Montello, que, infelizmente no
Brasil, quem tem mais filho é quem. não pôde ter nenhum, essa que é verdade. Aí entra o problema da Srf
Professora, é o problema da educação.
De .certa feita, quando estive em Porto Rico e fui Presidente de Delegação no Simpósio -de Demografia e de
Bio-estatística, éramo"s vinte e dOis -brasileiros: dois furicionários do IBG E; "dois padres- quando telefonei para
o IBGE o Dr:. Amaro disse-me que quem iria comigo era
o Bispo Auxiliar do_ Rio de Janeiro, Padre Gregory ele,_o padre Gregory e um outro padre, tinham lá um trabalho- de planejamento em Santa Tereza. E naquela ocasião foi _exatamente quando surgiu, -ein Porto Rico, o
DIU, o DispOsitiVo Intra-Uterino. Eles diziam mesmo:
"aqui há controle, porque se não o fizermos, teremos
uma superpopulação. Se não houver cOntrole e Miami
pertinho daqui, nós vamos ter cinco, seis P:ortoriquenhos um sobre o outro, para dormir em beliche.
b a tal história, nós vanios enContrar n-a região Amazônica, na região Nordestina exatamente isto. O Nordes~
te não precisa de planejamento familiar, exatamente porque lá nós temos muita gente e temos terra para todos
-trabalharem. Fato contrário na Amazôri.ia, tem terra
mas não tem gente. Então, não se pode pensar num planejamento familiar para a Amazônia, a não ser uma coisa muito cuidada, uma coisa assim instruída. Porque a
Amazônia- precisa ser povoada, mas com um planejamento racional, porque não vai adiantar colocar gente
para nascer e deixar ao Deus dará, aí nãu tem sentido.
o caso do Canadá. O Canadá é um país de uma superficie muito grande. Mas, qual a população do Canadá hoje? Vinte milhões de habitantes, não é isso?
r

a

A SR•

-.., Vinte e cinco milhões.

O ~R. ALMIR PINTO -:- Vinte e cinco?- ~umentou
um pouco, mais <linda é um aumento racional, poi:que
Vãi ti'ãbalhar, vai produzir. b o Problema dos alimentos,
·cresce e não tem· alimento, cori10 é cjue pode? Não é produtivo, não é um crescimento produtivo, que vai trazer
grandes problemas. Quero dizer exatamente isto que o
Presidente disse. O meu relatório-- eu diiia hâ pouco ao
Dr. Montello - está aí e·m fita magnética, a taquigrafia
-- está pegando. De cada depoente, eu tirarei um flash daquilo que é mais importante para esclarecer o problema.
O Dr. Montello no dia tal disse isso assim, o Dr. Walter
disse assim, as§im, como poritó_ cardea~. De c~da um tiro
um pouco, da pergunta que surge que seja de relevância
pa.ra o meu relatório, eu cito. Dona fulana de tal, disse
isto e aquilo. Para depois chegarmos ao_c_QOSenso daquilo tudo e darmos o relatório final.
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S muito iflteressarlte, o Presidente foi muito liberal em
deixar, não só os poucos Senadores falarem, e as_Sr• que
estão aqui não estranhem, nesta Comissão temos cin_co
ou seis membros. As Sr•s viram eu saii Co"ri'endo daq-uí
porque sou Vice-Presidente da Comissão de Segurança
Nacional e fui chamado urgente, porque eu teria que assumir a Presidência daquela Comissão PorQue -o Fi'esidCnte- efa o tainbém relator do processo que estava em
Julgamento e, como tal, ele não poderia presidir. Fui daqui para presidir esta Comissão~
O Senado só tem 69 Senadores, na Câmara são 479
Deputados. As mesmas Comissões que têm na Câmara,
com-479 Deputados, o Senado tem com somente 69 Senadores. Então, aqui, é uma correria louca. Peço até desculpas ao Dr. Monteilo, que não é nenhuma desconsideração com S. Ex~ Viemos três. A Coiníssão Parlamentar
de Inquérito funcioriimdo com o Presidente e o Relator,
já funCionou niuito bem, porque aqui não dá. No dia de
hoje teíri nãO ·sei qUantas comissões funcionando nesta
Casa. Então, vem aqui um corre para atender a outra
Comissão e volta para completar o seu s_erviço. Acho que
agora o Presidente pode encerrar. porque parece que não
- há mais perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A finalidade
da Comissão Parlamentar de Inquérito, como o nome está dizendo, é -inquérir. é fãzer perg"untas ao depoente.
Como esta ComissãO tem suas característicàs próprias, é
uma comissão de coteta de dados, portanto os depoentes
trazem informações, são depoimentos informativos e flósregistramos es_ses depoimentos.
Mas, antes de encerrar, eu_ gostaria, como Presidente
da Comissão, se o ilustre conferente permitisse, fazer ãlgumas poucas perguntas.
V. Ex' afirmou e mostrou aí no quadro que, realmente, há uma referência muito grande, há uma relação muito grande entre o desenvolvimento da população, amortalidade infantil, a mortalidade geral da população e a
própria fertilidade em relação às populações urbanas e a
_pop!Jlação rural. Donde se conclui que, a proporção que
a população urbana cresce ou migra, dentro de regras
econômico-sociais aceltáveis, há uma melhoria de vida,
Imaginamos que o remédio maior para um planejamento
familiar não seriam medidas, farmaco-dinâmicas ou medidas médicas especificamente, mas muito mais medidas
sociais, melhorando as copdições de vida das populações, porque essas populações melhorando as suas
condições de vida, automaticamente, elas diminuem a
sua Proliferação. Terão capacidade não só de _informação, como também de alcançar os meios que reduzam
o aumento de sua família. Como V. Ex~ mesmo informou, teve quatro filhos e seus filhos tém dois.
uma
questão não só de educação, mas de acesso às condições
sócio-econômíCãs oferecidas.
V. _Ex• apresentou um dado que, nós chegaríamos a
uma estabilização populacional quando alcançássemos
-320 milhões de ha~itantes. A nossa pergunta é a seguinte; o IBGE acha que essa população, esse número populacional seria o ideal para a ãrea grogrãfiC:a-do Brasil ou
será esse alcance uma contingência do desenvolvimento
natural, uma projeção do desenvolvimento de hoje para
o futuro, além do ano 2.050? Esta é uma pergunta.
A outra pergunta, é sobre as diversificações das áreas
geográficas no Brasil. Como V. Ex• sabe, nós temos o
que. comumente, se chama dos grandes espaços vazios, a
g"rande região Norte, a região Centro-Oeste são regiões
praticamente desabitadas. O Estado do Amazonas,
como nós sabemos, parece que não alcançou ainda um
habitante por km 2 e são áreas muito rarefeitas. Tem o
IBGE, estudos feitos sobre o jdea.l de ocupação, por unidade da Federação, para ocupação populacional?
Outra pergunta: sobre os movimentos migratórios internos, sabe-se que há, de épocas em épocas, permanentemente, uma migração do campo para a cidade e de re-

e
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giões para outras regiões. Nós sabemos, é público e notório, a migração que ocorre do Nordeste para o CentroSul do País, principalmente para o grande Estado de São

Paulo. Há estudos do IBGE quanto ao comportamento
dessa migração e as suas causas?

Outra pergunta: sobre as migrações episódicas, que
ocorerem em direção a oeste e ao norte brasileira, hã estudos do IBGE que possam oferecer, às autoridades
competentes, informações no sentido de que se estabeleça uma política para incentivar a migração no sentid-o
contrário da cidade para o campo, buscando ocupar esses espaços vazios das regiões Centro-Oeste e Norte _do_
País? Eram essas perguntas que nós gostaríamos que V.
Ex~ respondesse, se fosse possível.

O SR. JESSÊ MONTELLO- As perguntas, Sr. Presi~
dente, Senador Mârio Maia, são muito importantes, e eu
terei o maior prazer em respondê~las.
Quanto ao problema de aumento da população, o que
o IBGE fez e faz não é achar o ideal da população que
vai ocupar o Brasil ou se esse número é o ideal, ápenas
ele fez projeções baseadas em algumas hipóteses que se
aproximam, tanto quanto possível, da realidade para dar
uma previsão futura do que seria a população no ano
2050. Este seria um primeiro pfOblerna.
Há também um outro problema que é a densidade
ideal de população. O IBGE não determina a densidade
ideal, ele determina a densidade que existe em cada região, através dos nossos censos, e os nossos censos dão
essas densidades classificadas por regiões. Existem algumas regiões que estão denSamente povoadas e existem
outras que estão com a densidade muito rarefeita. Por
exemplo, na Amazônia ainda não- c_onseguimos, ainda
estamos em 0,2 habitantes por kml. Mas existem regiões
como o Rio de Janeiro, que têm 260 pessoas por km 1 •
Existe aCJ.ui rio Distrito Federal 204 pessoas por km 2 •
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QUer diZer, essa (:Hstribuição da população pelo território Nacional é um problemã que depende de muitas
condições económicas e naturalmente sociais que eSsas
regiões apreSentam. g claro que as pessoas buscam sempre aquelas regiões em que o nível de vida seja melhor.
Agora, quanto ao deslocamento das populações do campo para cidade é um fenômeno natural, é um fenômeno
que nós medimos no IBGE, através do Censo agrope-cuário. O que acontece é que a agricultura vai se mecanizando à proporção que o País vai também se industriali~
zando. O problema da agricultura é sempre se moderni~
zar, quando ela se moderniza, é claro que as populações
se deslo.cam do campo para a cidade. Isso é um fenôme~
no--natural que se dá em qualquer país do mundo. Nós
temos aqui regiões como São Paulo, onde a urbanização
ê mais elevada, -é Onde nós temos a agricultura mais de~
senvolvida, a agropecuária mais desenvolvida. E nos Es~
-tã.dos do Nordeste e do Norte, essa mecanização tam~
bém entra, porque ela vai auxiliar o homerp., vai melh~~
rar. E além do mais, o fato de haver o deslocamento do
---campo para a cidade, e sendo um fenômeno natural, a
própria mecanização e a modernização da lavoura cria
-empregos nas próprias cidades, cria grandes empresas industriais que vão dar empregos a essas pessoas em maior
qua-ntidade do que efetivamente elas obteriam no próprio campo. Esse problema é natural, é o problema de
deslocamento de população.
Há também, no Brasil, e houve, e o Censo de 1980 revelou isso, o fato de que algumas regiões brasileiias sofreram um incremento de população muito grande, houve um incremento de população que se dirigiu para o
Norte e para o Centro~Oeste. Isso porque essas regiões
foram promissoras, foram regiões que permitiam se desenvolver de maneira mais rpaída e mais económica
possível. De forma que, isso aconteceu no Brasil. Os pró~
prios outros Censos que o Brasil realiza, não só o Censo
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demográfico, mas o agropecuário, o comercial, o de serviÇos, os censos económicos, de uma maneira geral, censo industrial em particular, são censos que mostram que.
houve uma melhoria geral em todo o Brasil, em todas as
regiões brasileiras.
Era isso que eu gostaria de dizer ao nobre Senador.
Essas migrações se dão, embora, algumas delas aconteçam esporadicamente, mas são orientadas por algum
problema que está sendo resolvido, algum incentivo ao
desenvolvimento daquela região. Por exemplo, no
Centro-Oeste houve incentivos, houve vários planos do
Governo. No Nordeste também, no Norte também. Es5_C?S !J?~entivos todos que o Governo tem dado, permitem
que esses deslocamentos para essas regiões se dêem, porque as pessoas procuram aqueles lugares onde as condições de vida são melhores, em que há melhoria ou facilidade de empregO~ Isso é o que está se dando no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Agradeço ao
Dr. Jessé de Souza MonteUo a presença aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os problemas
vinculados ao aumento populacional no Brasil, e às pessoas que nos honraram com a sua presença neste depoimento.
Esta Presidência, em nome do Senado da República,
ao agradecer a sua presença aqui, eSpera que o-iBGE esteja à disposição para a coleta de maiS dados de que orelator necessite. __
Na próxima terça-feira haverá nova reunião e teremos
mais uín depoente que será a Sr• Vera Santana que é Presidente da Associação das Donas-de-Casa de Brasüia.
De modo que, os presentes estão convidados para assistirem ao depoimento da Sr• Vera Santana.
Está encerrada a reunião,
(Levanta-se a reunião às 12 horas e lO minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII- N• lOS·

CAPITAL

FEDE~AL

QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 1~83

SENADO FEDERAL
Faço. saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 325, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mD, cento e quarenta e nove cruzeiros
e quarenta Centavos).

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA 139• SESSÃO, EM 30
DE AGOSTO D~ 1983

à sanção em 29-8-83).

-Projeto de Lei do Senado n• 283/79

LI-ABERTURA

(n' 4.127/80, na Câmara:dos ôePUti-

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensageas do Senhor

de l9 de maio de 1943. (Projeto_ enviado

Presl~

dente da República

- N9s 167 a 169/83 (nts 317, 318 e
320/83, na origem), restituiiido autógra-

fos de projetes de lei sancionados.
1.2.2-- Oficlos do Sr, 1q..Sec:retlírlo da
Câmara dos Deputados

Comunicando a aprovação das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n9 127JSI
(n9 5.586/81, na Câmara dos Dep-uta-

dos), que -dã nova redação ao art. 3' da
Lei nt 6.243, de 24 de setembro de 1975,
que regula a situação do aposentado
pela Previdência Social que Volta ao trabalho e a do segurado que se vincula a
seu regime após completar 60 (sessenta)
anos de idade, e dá outras providênciasc
(Projeto enviado à sanção em 29-8-83).
- Projeto de Lei do Senado n' 22/77
(n' 5.754/78, na Câmara dos Deputados) que revoga o art. 93 e o inciso I do
artigo 120 da Lei nt 5.988, de 14 de dezembro de 1973. (Projeto enviado à
sanção em 29-8-83).

1.2.3- Leitura de projetos

dos), que altera a redação do§ 2' do art.
709 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452,

-Projeto de Lei do Senado n'
214/83, de autoria do
Seti3d0r Nd-

·sr.-

son Carneiro, que estende ao pessoal de
máquinas e manobras, dos portos or&anizados, o direito ao adicional da Lei n9
4.860, de 26 de novembro de 1965, pelo
domingo trabalhado.
- Projeto de Lei do Sen~a"~- n' 215/83, dC autoria do Sr. Sen.ador Hen~
tique Saotillo, que dispõe sobre a integração da região que menciona, na área
de execução do POLONORDESTE.
~·Prcijeto

de Decreto_ Legislativo ot
22/83, de autoria do Sr, Senador Itamar
Franco, que determina que o Poder Executivo denuncie no prazo de 48 horas o
texto do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional.

í.:t.4....: ReqÕerilriento- Nt 759/83, de autoria do Sr. Senãdor Jutahy Magalhães, solicitando a
transcrição, nos Anaís do Senado Fede- ral, o artigo intitulado "A Igreja Popu-

Art. 1' ~a Prefeitura Municipal de Arapoema, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93,
de 11, de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza·
da a contrat~ operação de crêdito no valor de Cr$
8.685.149,40 (oito milhões, s.eisc·entos e oitenta e cinco
mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos), correspondentes a 4.636,11 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 (um mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete centavos),
vigente em julhoj82, junto à Caixa Econ6mica Federal,
mediante a utilização de ReCursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de galerias pluviais, meios-fios e uma lavanderia
pública, na sede do Município, obedecidas as cOndições
admitidas pelo Banco Central .do Brasil no respectivo
processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a segu,inte
RESOLUÇÃO No 326, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 6.837.402,79 (seis mllhões oitocentos e trinta e sete mil, quatrocento e dois cruzeiros
e setenta e nove centavos).
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de João Pinheiro,
Estado d~ Minas Gerais, nos termos do art. 2t da Resolução ~ 9 93, de ll.cl_ç_out_u_bro de 1976, do Senado Fede-
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Direlor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Di retor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS
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Diretor Industrial
RUDY MAURER

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
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lar", publicado no jornal "O Estado de
S. Paulo" de 18 de_ agosto de 1983.
1.2.5- Discursos do Expediente

Senador Itamar Franco- 209 aniver·
sário de .falecimento do Pastor Martins
Luther King. Manifestação ocorrida nas
Filipinas por ocasião dos funerais do
líder oposicionista Benigno Aquino. Declarações prestadas à Imprensa pelo De·
putado Theodorico Ferraço, a respeito
de envolvimento de funcionários do Go·
verno em ates de cornJ,pção.

SENADOR ALBERTO SILVA
Política económico-financeira desenvolvida pelo Governo. S~.:~gestão com vistas
à exploração, pela Companhia Vale do
Rio Doce, das reservas minerais- da Ser-

Tiragem: 2.200 exemplares

~~g~~

_1.3 -"ORDEM DO DIA
-Projeto de _Lei da Câmara nt
150/82 (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 n'l 5.452, de !9
de maio de !943. Votação adiada para a
sessão dO dia li de setembro de 1983,
nos termos do Requerimento n9 760/83,
após usar da palavra o Sr. Gastão

Miílfer.
-Projeto de Lei do Senado n9 77/81Complementar, que cria nas regiões metropolitanas, o ConselhQ Administrativo _cpnsti_t,_yjd_Q pelos Prefeitos e por representantes das Câmaras Municipais,
modificando a Lei ComPlementar n9 14,
de 8 de junho de 1973. Votação adiada
para a sessão do dia 29 de setembro de
1983, nos termos do Requerimento n9

ra dos Carajás.

~761/83.

SENADOR HUMBERTO LUCENA,
Como Líder - Processo de provimento
dos cargos de direção das fundações universitárias instituídas ou mantidas pela
União.

-Projeto de Resolução n9 100/82,
que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ca'lalcante (GO) a elevar em Cr$
11.290.000,00, o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado. À Comissão de
Redação.

SENADOR NELSON CARNEIRO,
Como Líder - Exigência irilj)óStã ãos
candidatos a concurso do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
SENADOR HELV[DJO NUNES250~ aniversá.rio da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras-

PI.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
- Convênio assinado entre o Governador do Estado de Sergipe e o Presidente
do BNDS, com vistas à cOnstrução de
estradas vicinais e de abastecimento d'água na região semi-ãrida daquele Estado.

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Ano

-

-Requerimento n9 753/83, de desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 139/80, que dá nova redação ao
ãrt. 836 do Decreto-lei n9 5.452, de {9 de
maio de 1943- Consolidação das Leis
do Trabalho. Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n9 39/83,
que autoriza o Poder Executivo a conceder um abono de emergêticia de 70%
para os servidores públicos federais, e dã
outras providências. Votaçio adiada
para a sessão do dia 29 de setembro de
1983, nos termos do Requerimento n9
762/83.

-

.

-Projeto de Lei do Senado n9 70/83,
que estabelece critério e lirnite para os
reajust~ dos preçOs de ingressos de jo-

de futebol. Votação adiada para a
sessão do dia 29 de setembro de 1983, _
n~s termos do Requerimento n9 763/83.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR JOSE LINS- Propost11
da Federação das Indústrias do EstadQ
de São Paulo e do_ Centro das Indústrias
sobre a criação de incentivos para novas
fontes de energia. Esvaziamento dos recursos e incentivos fiscais destinados ao
Nordeste caso seja concretizada a sugestão da classe empresarial paulista. Organização de programa _de amparo e de assistência alimentar aos flagelados não
incluídos nos chamados bolsÕeS-daseca,
SENADOR NELSON CARNEIRO
- -Temãrio da XI Jornada latinoAmericanã- de DireitQ Tributãfío; realizada no Rio de Janeiro.
SENADOR. CARLOS ALBERTO "Dia Nacional do Corretor de Imóveis."
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM
DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.
ENCERRAMENTO
2-DISCURSO PROFERIDO EM

SESSÃO AN"l"El!!OR
Do Sr. Virgílio Távora, pronunciado
na sessão de 26-8-83.
3-ATAS DE COMISSÕES

4- MESA_ DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES
DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COM ISSOE$ PERMANENTES

díções admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1983.----: Nilo C~ho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 327, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Ale-gre, Estado de Santa Catarina, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (sete milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete
cruzeiros).
Art. 19 );: a Prefeitura Municipal de Campo Alegre,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Reso_lução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 7.536.627,00 (Sete milhões, quinhentos e trinta e
seis mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros), correspondentes a 3.142,16 ORTN, considerado o valor nominal
da ORTN de CrS 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa
e oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em
outrubro/82,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à aquisição de
equipamentos para a coleta de lixo urbano, 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, 30 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente

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

RESOLUÇÃO N• 328, DE 1983
ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de CrS 6.837 .402,79 (seis milhões, oitocentos e trinta e
sete mil, quatrocentos e dois ctuz;eiros e setenta e nove
centavos), correspondentes a 4.062,29 ORTN, çonsiderado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um _!Ilil

seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze cent~vos),
vigente em abril/82, junto à Caixa Econômi~a Federal,
- mediante a utilização de re_cursos do Fundo dé _Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de uma creche na sede do Município, obedecidas as con~

Autoriza a Prefeitura Municipal de DeodápoUs,
Estado de Mato de Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 6.900.000,00 (seis
milhões e novecentos mll cruzeiros).
Art. li' ~a Prefeitura MuniCipal de- :Deodápo1ls, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da
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-~esolução ri9 93, de II de outubro de 1976, do Senado

Federal, autorizada a contratar operação· de crédito no
valor de CrS 6.900.000,00 (S:Cis- niílhões e novecentos mil

cruzeiros), junto â Caixa Econôrriica Federal~ mediante a
. utilizaçãO de recursos do Fundo de Apoio -ao Desenvol~
vimento Social- F AS,· destinà.da à construçã:o de 9 (nove) escolas rurais, naquele Município, obedecidas as con-

diÇões admffidas pelO Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 30 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 139• Sessão
Em 30 de agosto de 1983
l' Sessão Legislativa Ordinária,
Da 47' Legislativa
Presidên~ia dos Srs. Nilo Coelho,
Leonir Vargas e Almir Pinto.

ÀS 14 HORAS E 3() MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTE OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Raimundo l'arente
----Aloysio Chayes- GãbriCl HCtints-=- Hélio QileifoS
--Alexandre Costa _,Alberto Silva -- Helvidio Nunes
- Almir Pinto - José Lins -- Humberto Lucena Marcondes. Gadelha - Nilo Coelho - Guilherme Pai~
meira - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos
Pôrto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Nelson
Carneiro,_..,- Itamar Franco.- Murilo Badaró- Henrique Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos Affonso Camargo _, LC::noir V3rgas- Pedro Simon Octavio Cardbso
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de présença acusa o comparecimento de 30 Srs. -SêriidorCs.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossOs trabillhos.
O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do Expediente.·

Ha--

b lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados ·
N• 167/83 (n• 317/83, na origem), de 29 de agosto do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câinara n~'
84, de 1983 (n'i' 5/83, na Casa de origem), que dispõe
sobre prova documental nos casos que indica, e dá outras providências.
(Projeto que -se transfoimou -na-Leíii~-7.115, de 29- de
agosto de 1983.)
N• 168/83 (n' 318/83, na origem), de 29 de agosto do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9
89, de 1983 (n~'776/83, na CaSa de origem), que assegura
validade nacional às Carteirâs de Identidade, regula sua
expedição, e dá outras providências.
- -(Projeto que se transformou na Lei n~'7.116. de 29· de
agosto de 1983.)
N~' 169/83 (n'i' 320/83, na origeffi), de 29 de agosto do
corrente ano, referente aO Projeto de.Lei n~' 5, de 1983~
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aõ Ministério da Educação e Cultura crédito especial de até Cr$
552.378.000,00 (quinhentos e cinqUenta e dois milhões,
trezentos e setenta e oito mil cruzeiros) para o fim que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.117, de 29 de
agosto de 1983.)

OF{CIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~' 578f83, de 29 <!-o corrente, comunicando a apro·
vação, sem emendas," do Projeto de Lei do Senado n9
127, de 1981 (n~' 5.586/81, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Aloysio Chaves, que altera a redação do § 29 do art. 709 da COnsolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de I~' de
maio de 1943.
(P~jeto ep.viado à sanção em 29-"8-83.)
N~' 579f83, de 29 do corrente, comunicando a aprovaçãO, Sc:m ·çinendas, do Projeto Qe Lei d_o .Senado n9
28':1, de 1979 (n~' 4.127/80, na Câmara, dos Deputados),
de autoria do ~nadar Nelson Carneiro, quç. dá nova !edação ao art. 39 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de
1975, que regula a situação do aposentado pela Previdência SoCíal que volta ao trabalho e a do segurarlo que
se vincula a seu regime após completar 60 (sessenta) anos
- de idade, e dâ outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 29-8-83.)
N~' 580/83, de 29 do corrente~ comunicando a aprovação, sem emendas. do Projeto de Lei do Senado n9 22,
jie 1977 (n9 5.754/78, na Câmara dos Deputados), de au..
toría do Senador :J-,uíz Viana, que revoga o art. 93 e o inciso I do ªrti_g_o I:?O..Jia Lei n~" 5.988, deJ4 çie dezembro de
1973. .
.
.

(Proje~o ~viad_o ~ sanção em_ ?9~8·83.)
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Inconformados com tal situaçãO, 123 trabalhadores
daquele porto ajuizaram perante a 2• JCJ de Santos,
através do Processo n9 2.769f75, uma ação, obtendo ga_nho de causa, tendo o Tribunal RegiOnal do Trabalho da
2• Re_gião, posteriormente, confirmado _a deciSão .
t\_ssim, por força de tal decisão, a CODESP passou ã
pagar o adicional.
Ocorre que, estribados na mencionada sentença, que
atendeu aos justos reclamos daqueles 123 trabalhadores
e. foi confirmada em segunda instância, outras ações foram propostas por trabalhadores em situação idêntica.
Entretanto,' a mesma justiça, negou a tais trabalhadores
os direitos pfeíteados,
Processo que lCvou o n9
2.770/75 e trami!Qu pela 3• JCJ,
Assim, visarido evitar que prevaleça a absurda contradição de decis6ries jUdiciaís em sentidó diametralmente
opostos, para situações absolutamente idênticas, estamos propondo que o direito ao adicional da Lei nq 4.860,
relativp ao domingo trabalhado, se aplique ta.rnbém aos
. trabalhadores dos !ierviços.de mâquinas e manobras nos
portos.
Sala das Sessões; 30 de agosto de 1983.- Nelson Carneiro.

-em

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N~' 4.860- de 26 de novembro de 1965
• Dispõe sobre o regime de trabalho nos portos orga~
üfuldos, e dá, outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - O Expediente
lido vai à pUblicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser.lido pelo Sr.
19-S~retârio.

Ás Comissif.es de Çonstituição e Justiça e de úgisSão lidos os seguintes

PlfOJETO DE LÉI DO SENADO N• 214,_DE 1983
"Estende ao pessoal de máquinas e manobras, dos
portos organizados, O direito ao adh::ionlll da Lei n9
4.860, de 26 de novembro de 1%5, pelo domingo trabalhado-"
O CongreSso Nacional decreta:
Art. l~' O pessoal de máquinas e manobras, com atividade nos portos organizados, faz jus ao adicional de
50% pelo domingo trabalhado, na forma da Lei n9 4.860,
de 26 de novembro de 1~65, sem prejuízo de outras vantagens.
Art. 21' Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
=Justificação
Segundo infori:nação-denúncia do Vereador Roberto
Bonavides, que Deste seD.tido teve requerimento aprova- do pela Câmara Municipãl de Santos, estâ ocorrendo,
presentemente, uma injustiça com alguns trabalhadores
do cais do porto,_ pru:ticularmente com os_ que exercem
atiVídades relacionadãS com mâquinas e manobras. De fato, consoante a instrução normativa de aplicação
da U:~-n~'4.860, de 1965, a todos os empregados dos portOS, que trabalham 48 horas selnanãis, é' assegurada a
vantagem de receber o domingo trabalhado com acréscimo -de 50%, sem prejuízo do pagamento do descanso semanal remunerado.
O pessoal de mâquinas e manobras, entretanto, que
trabalha todos os dias do ano, ou seja, 365, em rodízio,
com folga semanal projetada sempre no intervalo do
período e, pois, sem a folga de um dia completo, não está
percebendo tal adidonal. Alega a administração do porto de Santos, pela CODESP, que tais trabalhadores recebem 7 (sete) horas diârias, sete dias da semana, quimdÕ a
jornada é de seis horas e meia.

lação Social.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 215, DE I983
Dispõe sobre a integração da região que menciona,
na área de execução do POLONORDESTE.

O Congresso_Nacional decreta:
Art. 19' A região do Estado de Goiás compreenâ:ida
pelos municípiOs situadOs ~ leste dos Rios Tocantins e
Maranhão, C:õtre os Pã.raleloS 7° e 15° fica integrada na
ârea de execução do Progrania de Desenvolvimento de
Áreas Integradas <fo Nord~te _(_POLONORDESTE), defi.Õ.ida pelo Decreto i\v 74.794, de 30 de outubro de 1974.
Art. 2~' o· Poder Executivo, através dos Ministérios
do Interior, da Agricultura e da Fazenda, implement'arã
-o disposto nes.ta Lei, em articulação com o Governo do
Estado de Goiâs, no prazo de 180 dfas.
Art. _3_1' Esta Lei entra em vi~<!'r _na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
A região que intencionamos ver incorporada na área
de execução do POLONORDESTE tem vocação agropastoril e pot~ncial extraordinários, mas as características, em virtude de sua vizinhança com os Estados do
N ardeste, têm sido atingidas pelos reflexos da prolongaM
da estiagem ejâ se vê extensos_bolsões de semi~aridez em
lugares. antes inexistentes.
. Torna':se Urgente, portantO, a tomada de decisões tendent~ a amenizar as sêrias dificuldades por que passa
a-quela parte do território brasileiro~ que, pelas suas peculiaridades~ as linhas gerais da programação de desenvolvimento e modernização das atividad13s agropecuârias
de âreas prioritárias do Nordeste lhe são aplicáveis uniformemente.
Assim, entendemos que os investimentos nessa área,
com recursos do POLONORDESTE, cujos resultados
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altamente promissotes serão garantidos pela fertilidade
da terra e seu relevo, com ondulações leves, que facilita
projetas de irrigação a custo não elevado.
A expansão da fronteira produtiva com a ocupação de
áreas adicionadas ao programa de execução do POLONORDESTE terá efeifos imediatos ilo nível de emprego
da região, bem como significativo aumentO de produtividade agrícola e melhoria dos rebanhos.
Essas as razões que justificam a apresentação do presente projeto.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1983. Santillo.

Henrique

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 74.794, DE 30 DE OUTUBRO DE 1974
Dispõe sobre a criaçio do Programa de Desenvol·
vimento de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE).
O Presidente da República,
No uso das atri.buições que lhe confere o artigo 81,
itens III e V. da Constituição. ·
DECRETA:
Art. 1' É criado o- Programa de Desenvolvimento de
Áreas Integradas do -Nordeste (POLONORDESTE),
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a
modernização das atividades agropecuáriãs de áreas
prioritárias do N ardeste, com o sentido de pólos agrícolas e agropecuários.
Art. 2' As árel!s integradas, preliminarmente seleclonadas com vistas à execução do POLONORDESTE,
são as seguintes:
I - Áreas dos Vales Úmidos, compreendendo
porções do vale do rio Parnaíba (o Delta do Parnaiba,
nos Estados do Maranhão e Piauí, os vales do Gurguêia
e do Fidalgo, no Estado do Piauí), vales do Nordeste
Orientai (Vales do Jaguaribe, no Estado do Ceará e Apodi, Piranhas-Aço e Ceará Mirim, no Estado do Rio
Grande do Norte), e porções do vale do Rio São Francisco (Vale do Moxotó, no Estado de Pernambuco,
Áre3s de Petrolina-Juazeiro, nos Estados de Pernambuco e Bahia, vales dos Rios Giaride e Corrente, no Estado
da Bahia, e Área do Jaíba, no Estado de Minas Gerais);
II - Áreas das Serras Úmidas, correspoildendo às
Serras da lbiapaba e Baturité, no Estado _do Ceará, Araripe, nos Estados do Ceará e Pernambuco, Martins, no
Estado do Rio Griiõde do Norte, do Teixeira e do Brejo,
no Estado da Paiaíba, e de Triunfo, no Estado de Pernambuco;
III - Áreas da Agricultura Seca, compreendendo a
Área do Sertão Cearense, a Ãrea do Seridó (parte dos
Estados do Rio Grarl.de do Norte e Paraíba), e Área de
lrecê (no Estado da Bahia);
IV- Áreas dos Tabuleiros Costeiros, estendendo-se,
pela faixa litorânea, a partir do Estado do Rio Grirlde
do N arte atê o sul do Estado da Bahia;
V - Áreas da Prê-Amazônia, compreendendo áreas
localizadas a oeste do Estado do Maranhão.
Art. 39 O Programa de Desenvolvimento de Áreas
Integradas do Nordeste terá, nos exercícios de 1975 e
1977, recursos no-valor de Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), a preços de 1975, do modo seguinte:
I - Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros), mediante destaque dos recursos destinados ao Programa de Integração Nacional ~PIN. e
ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estiniulo
à Agroindústria d_o Norte e do Nordeste- PROTERRA;
II- Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), mediante destaque do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados - FDPI.

III- Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
cruzeiros), de outras fontes previstas nos Orçamentos
Gerais da União;
IV- Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), 3través de recursos provenientes de financiamen-

tOs.

-

--

§ 19 No exercício de 1974, serão destinados ao- Programa Cr$ 100.000.000,00 (cein milhões de cruzeiros), à
coiitil.- dóS recUrs-o-s do PIN e do PROTERRA.
§ 29 Nos exercíciOs de 1975, 1976 e 1977, serão destinados ao Prograina Cr$ 600.000.000,00 (seiscentás mi.:.
lhões de cruzeiros), Cr$ 1.000.000.000,00-(um bilhão de
cruzeiros) e Cr$ 1.300.000.000,00 (Um bilhão e trezentos
milhões de cruzeiros), respectivamente.
Art. 49 O Programa de Desenvolvimento de Áreas
Integradas do Nordeste será implementado pelo Ministêrio do Interior, principalmente através da Superintendên-cia do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE e
do Banco do Nordeste do Brasil S.A.- BNB, e pelo Mi·
nistêrio da Agricultura, em articulação com os Governos
dos Estados do Nordeste, assim como pelos demais Ministêrios setoriais envolvidos.
Parágrafo únicõ. - A Secretaria de Planejamento da
Presidência da República manterâ esquema de acompanhamento e de coordenação da execução do Programa,
em articuiaçâo com Os Ministérios do Interior e da Agricultura.
Art. _S'~' Para cada uma das áreas que conStituem o
Programa, deverão ser executados planos integrados de
desenvolvimento, que especificarão a- programação dos
investimentos públicos e as demais ações a serem defla-gradas.
Art. 6' Este Decreto entrará em vigor na data_de sua
publicação, reVogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1974; 153'1' da Independên~ cfa e 86• da República. -ERNESTO GEISEL- Mário
Henrique Simonsen -- Alysson Paulinelli - Severo Fagundes Gomes - João Paulo dos Reis Velloso - Maurício Rang~J Reis.

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, de Municípios e de Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• :12, DE
1983
Determina que o Poder Executivo denuncie no prazo de 48 horas -o texto do Convênio ConstitutiVo do
Fundo Monetário Internacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revogadõ o Decreto Legislativo n' 5, de
1978, que "aprova o novo texto do Convênio ConstiU,ttivo do Fundo Monetário Internacional".
Art. 2' No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
Poder Executivo, na Confonriidade do previsto no artigo
26, seção I, do referido Convênio, denunciãrá o teXto notificando ao Fundo MonetáriO Internacional a decisão
do Brasil de retirar-se da entidade.

Agosto de 1983

senvolvimento int.erno e imprimir eficácia aos a tos de governo, foram .cerceadas as franquias democráticas,
impôs-se ao cidadão uma disciplina castrense e, sobretudo, condicionou-se o exercíciO de toda e qualquer liberdade ou direito individual a uma responsabilidade que,
_por ser extremamente vaga e impitx:iSa, ·findava por
aniquilá-la completamente. O poder, por seu turno, tudo
podia e pode ainda, independentemente de fiscalização
ou responsabilidade, a ninguêm deve conta_ de seus atos,
e os assuntos de estado tornaram-se matêria circunscríta
ao conhecimento de uma pequena elite burocrática e empresariaL
Ao retomarmos o caminho da democracia, deparamonos com uma situação que ê, a uma só vez, vergonhosa e
assustadora. Vergonhosa porque chegou-se ao ponto de
permitir que os prepostos dos credores estrangeiros vasculhem -nossas rePartições públiCas à bu-sca de dados capazes de confirmar as estatístiCas oficiais. Passam eles assim a ter, prioritária e exclusivamente, acesso a elementos e informes que são sonegados ao própriO Congresso
Nacional. A simples leitura.do noticiário jornalístico revela que as equipes estrangeiras de auditagem detectara,m grosseiras manipulações estatísticas, apresentadas
ao público sob o pudico rótulo de ..divergência metodológica". Diuturnamente, deparamo-nos com o deprimellte espetãci.do de Ministros de Estado e altos funcionários autárquicos viajando ao estrangeiro à cata de algumas divisas a flm de evitar uma sempre iminente
quebra. Ostentamos o vexaminoso título de maior devedor insolvente. A dívida pode não ser paga, mas simplesmente "rolada", enquanto bem aprouver ao credor.
Quando estes exigem os.seus haveres, ou bem paga-se ou
entãõ há que se submeter aos degradantes termos impostos. ·sonios tratados como relativamente incapazes nos
foros internacionais, devido à prodigalidade das autoridades executivas. Os que ainda nos emprestam algo, tão
restrita fê têm nos responsáveis pelo setor econômico do
governo, que exigem, concomitantemente cOm as cõ-ndições coritiatuais leoninas, uma procuração em caráter
jrrevog_4vel e irretratâvel para resgatar o _débito no vencimento junto a outra instituição onde porventura tenhamos ativos.
Se a situação a que fomos levados ê, por um lado, deprimente. não deixa de ser, por outro lado, assustadora.
As condições oq, melhor dizendo, os ditames impostos
de fora para dentro são cada vez mais gravosos, onerando sobretudo as classes menos favorecidas. Os abastados, os privilegiados ou os simplesmente remediados começam a perceber que as medidas exigidas para evitar a
_formal decla_ra.çãp çle quebra do País são insuportáveis
tambêm para eles. Teme-se não só pelo futuro imediato
de nossa gente mas, sobretudo, pelo das gerações futuras
-que já virão à luz assumiitdo um pesado encargo-. As
conseqüências de tudo isto são, em larga medida, imprevisíveis. Tanto poderá o caldeirão explodir assumindo a
nação o comando de seu destino como poderão as forças
reacionária internas; associadas aos interesses monopolistas externos, perpetrar alguma ação preventiva. Em
.mdo à crise, julgamos ser nosso deve( contribuir para

Justificação

uma evolução pacífica e legítima, ci que pressupõe a prévia reconquista da consciência nacional. A verdade dos
-fatos nos foi tolhida ao longo dos últimos tempos,
impondo-se, por conseguinte, aos setores ,responsáveis
da vida pública denunciar à Nação tudo que tem sido feito à revelia do povo e contra _os seus interesses e aspirações.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O passado recente da história política brasileira registra um período marcado, ao mesmo tempo, pelo autoritarismo e pela supressão das liberdades públicas. A pretexto de estabelecer uma ordem capaz de promover o de-

No final do semestre passado, chegou-nos às mãos, em
resposta ao Requerimento de Informações n9 644, de
1983, o texto dos _acordos de crêdito (projetas I e II) firmados sem 25-2-83, respectivamente, com o Morgan
Guaranty Trust Company ofNew York, na qualidade de
agenciador de um grande consórcio bancário, e com o
Citibank N.A., igualmente na qualidade de agenciador

Art. 3' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4' São revogadas as disposições em contrário.
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de outro consórcio financeiro illultinacional. As clâusulas e condições estipuladas mais se aproximam de um estatuto colonial do que de um contrato entre partes juridicamente iguais (o que já seria iini rematado absurdo,
pois trata-se de um ente soberano - a República Federativa do Brasil -- contratando com simples pessoas de
direito privado). A matéria versada nóS aludidoS textoS
estã intimamente vinculada ão -aCOrdo stand-by e ao "a-

cordo de crédito amplfado" firmados no principio do
ano com o FMI. Os banqueiros internacionais exigiia:m,
como garantia, dentre outras, a submissão absoluta e total às dire(rizes econômico-financeíraS dO oi'ganismo que
controla a ativ1dade monetãria no mundo ocidental.
Neste passo, não seria despiciendo lembrar que o comitê
executivo do Fundo Monetário adotou em 2-3-79, uma
resolução constante de 12 itens, disciplinadora da concessão de empréstim?S aos países membros. O texto,
além de prever a inclusão de " ... phasing and performance
clauses ..•" (clãusulas relativas ao cumprimento de determinado desempenho econômico dístribuido por etapas
espaçadas ao long-o -do tempo) em todos os acordos
stand-by com prazo superior a um-ano (item 6), sujeita os
tomadores a adotarem " ... corrective measures ... " (medidas corretivas do curso da economfa)- de sorte a
enquadrá-los no •· ... Fund's provisions and policies ... "
(nas normas e politicas do Fundo).
Os ditames do FMI, todos sabem, retratam os interesses da comunidade financeira internacional, por vezes
até mesmo com maior ortodoxia. Assim sendo, não surpreende o fato de preverem os contratos não só a nossa
permanência compulsória no FMI, sob pena de resilição
antecipada de seus termos e vencimento da dívida de plano, como também a obrigação de aceitar fados os termos
e condições impostas pelo organismo para conclusão do
acordo de crédito ainpliado. _
O Congresso Nacional, constitucionalmente competente, de forma privativa, para opinar sobre todos os
atas internacionaiS fitmados em ilome do Pais, não foi
chamado a examinar nem os acordos com o organismo
financeiro nem os ajustes fii"mados Com os bancos privados. As autoridades executivas preferiram seguir o preceituado numa resolução interna do FMI, datada de 2-379, do que o previsto no artigõ 44, inciso I, da Cciristituição. Aquela norma estatui:
ustand-by arrangementes are not Internatlonal
agrements and therefore language having a contrac~
tual conotations will be avoided ln stand~by arrange~
ments and letters of lntent."
(Os ajustes stand-by nãO são ,acordos intern<l,cionais e, por conseguinte, evitãf~se-ã o emprego de
terminologia de conotação contratual nos ajustes
stand-by e nas cartas de intenção.)
Ao que tudo indica, o próprio FMI tem todo interesse
em que os termos e condições pactuados entre ele e os
países devedores permaneçam enl sigilo, pois, cas'o contrãrio seria despicierida preVisão itoniiativa- retromencionadas. Certamente rã também devem existir consultoR
res jurídicos capazes de explicar aos leigos e menos avisados que não são as palavras empregadas qtie de"tíõenlã
natufeza do ato jurídico,- mas sim o ctmteúdo normati.vo
inserido no texto. Desde os tempos de Roma que a simulação e a fraude constituem causa de ânulabilidade dos
negócios jurídicos. Nestas condições, ou bem a natureza
do pacto é vazia de conteúdo obrigacional no campo externo, e torna-se então desnecessârio qualquer ratificação parlamentar, ou ·então trata-se de situação inversa
e., neste caso, ainda que as cJãusulas venham redigidas de
forma "hábil", indispensável é a aprovação congressual.
Os compromisSos assuníiQos invadem a s_eara da soberania nacional. Não versam os acordos em pauta sobre
simples interesses tuteláveis pelo direito privado. Quando o Estado pactua com uma- entidade financeira supra-

a

nãcional, com reconhf:cida personalidade de direito externo, nãO aie como mero particular. Os'Compromissos
envolvem matéria nitidamente politica, a saber cri~~riOs
de Correção sãiciriif,- -Corlienção- de gastos públicos, redução do déficit orçameritãi:io etc ... As garantias· fÇ)rnecidas, os vínculos criados, as obrigações assumid!!-S afe-faro; pois, de forma direta e imediata, a autoridade estatal, não se justificando por este motivo tratamento sigiloso, reservado, confidencial ou secreto.
Tenho o iiideCiinâVel dever, em razão do mandato
conquistado nas urnas, do meu Estado de Minas Gerais,
de deri.UnCrár à opinião pública, desta Tribuna-, o ciue
chegou ao meu conhecimento, em inglês, seguramente
para dificultar a precisa Cõnceituação,jã que como todos
sabem, o tradutor degladia-se entJ;"e a literalidade e o sen~
tid-Õ real; respeito dos pactos firmados com o mundo finariCeiio internacional. Responsabilidades devem ser
apuradas. Negociou-se o futuro político da nação à sua
revelia e sem o seu conhecimento. Seria muito cômodo
agora fazer-mos vista grossa ao passado, sob o falso pretexto de que não adianta apontar culpados. Os inexcusã~
veiS erroS, ·a irresponsabilidade meteórica, a leviandade
de alguns poucos que nos levaram à situação presente,
devem e podem ser apurados. Exigiu-se do indivíduo responsabilidade no exercício da liberdade. É hora de exigirmos responsabilidade dos que exerceram o poder irresponsavelmente. Se assim não procede!mos, estarelnos
fadados a reincidir no erro, estaremos estimulando a
deSfdía nã. conduçãO dOs negócios públicos, estaremos,
enfim, sendo coniVentes com os que, na melhor das hipóú:leptos e. inConlpetentes.
teses;
No princípio da década passada as me_smas autoridades que hoje coiriandam o setor econômico financeiro do
governo afirm-avam que o endividamento não apresenta-va risco. A estratégia era de tomar poupança externa a
jutOS baixos, deVído ao influxo de petrodolares no mercado financeiro e investi~ los
atividades capazes de gerãr produção, riquezas e divisas. __ _
É impo-rtante que façamos unl acomparlhamento estatístico _e_subsei:jílente anãlise do endividamentO eiterno
a J1"attir de 1964.
A partir daí poder-se-ã verificar que bem diferente- mente do que afirmam aqueles que galgaram o poder
nesse ano, não foi no período subseqUente à crise do petróleo que ocorreu um mais acelerado endfvidarriento eXterno.
Progressão violenta verificou-se no final da década
dos sessenta e início da seguinte, no exato momento do
falso· milagre econômico brasileiro, que antes de tudo
montou a estrutura da bomba de retardamento da dívi~
da.
A crisC do petróleo pode ter vindo tornar ainda mais
dificil o encontro de uma s_olução para o processo de endividamento externo. Mas esse processo já vinha progredindo- e_coõlõ-::' e os seui sucessivos J3.ncés df:vem ser
eViaep,ciadps,. pois cabe desma~carar aqueles que tentam
fUgir à rCsponsabilíilade cu_lpa~do f~~ores externC?S_ p_ela
- sua ineficiê'ncia e imprevisão. '
.~
tln 1964,-- como__ agora, diante_ de um ~ave __ desequilíbrio ·áo- bafãfiço -de pagaffie~ito, o P~í~ renego.ciou
com representantes dos paises _cred:ores valor corespondente a 70% do principal e juros dã.S dívidas existentes
abrangendo os compromissos vencidos ou vencíveis en-tii-j~ de janeiro de 1964 a 31 de dezembro de 1965. Igualmente fora.Ill incluídas as dívidas ve~cíveis em
1964}1965, jã objeto de acordo de consolidação (1961),
nã proporção de 20% e 35% para os vencimentos, respectivamente, de 1964 e 1965.
Esses acordos abrangiam os créditos comerciais relativos a contratos registrados na SUMOC até 31 de de-~çmbro de 19_63, com pagame!ltos escalonados por um
período_ superioi= a seis meses~
-A :rt de dezembro de 1963, a dívida externa brasileira
estava estimada em tJS$ 3.185 milhões. Vale notar que a

roram

em
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Partir de 196o, iti~luindo 1964, esse endividameJ_JtO prati- .
Camente se manteve estável, em torno dos 3 bilhões de
â6Iares.
- Além disso é necessário destaca~ tambêm que a"dívida
nesse momê"nto era composta de dois ite'n-s Principais ...:.
financiamentos _para proj_etos específicos e operaçõeS
compensatórias, ou seja, no caso, recursos ingressados
para a cobertura do déficit do balanço de pagamento.
No_ cálculo, mais tarde substituído, da divida de 1963 (e
- -Para nós importar a composição do endividamento, por
isSo o númerõ global é em si irrelevante), a parte dos projetas específicos correspondia a 55% e os empréstimos
compensatórios a 42%.
Q _ql!e levou Q Paí$ à renegociação foi o fato de que, ao
fina"! de 1963, o esqUema Consolidado de amortizações
indicava que mais da metade da dívida existente vencia
nos quatro anos seguintes, sendo que 24% do total, aproXim3daril.ente, já em 1964.
·
A redistribuição desses pagamentos, de forma a que o
País pudesse manter o nível de importações requerido,
suscitada no Relatório da SUMOC, de 1963, vinha
acompanhada da advertência de "que não se poderá
continl}_ar a arriplfar o endividamento externo, para liquidação em curto prazo, sem comprometer o ritmo de expansão da econoniia".
pa mesma forma, o relatório da mesma entidade, ao
dar conta da renegociação realizada em Paris, em 30 de
junho e }9 de julho de 19.64, i-nforma que ao Brasil caberia cumprir, dentre outrã.s condições estabelecidas, a de
exercer ''o controle do endividamento tomando como
teta a posição em 31-5-64".
Quer dizer, tanto a lição quanto a advertência existiam
e eram conhecidas pelas autoridades brasileiras que comandavam o processo econômico.
(A) Logo em 1965 começa a nova fase de endividamento externo, desta vez incentivado pelo próprio GOverno.
Estávamos vivendo um momento de forte restrição
creditícia, destinada, segundo o programa governamental vígente, a conter o processo inflacionãrio. Para contornar essa situação surgiu a Instrução 289,__de 14 de janeiro de 1965, da antiga SuperiÍ:ttendência da Moeda e
do Crédito (SUMOC),justificRda pela necessidade de relaxar a pressão interna exercida sobre o sistema bancário
:-- a qual estava provocando a elevação da taxa de juros
- por parte das empresas em busca de financiamentopara capital de giro. Oficiillnente a medida era explicada
tamhém por propciar aos empresários obter financiamentos em torno de 6% a 7% ao ano, em termos reais,
portánto a uin custo_ financeiro- bem mais reduzido do
qlle o do mercado intern(_).
Um outro motivo, bem menos divulgado, era o de carrear recursos em moeda estrangeira de livre conversibilidRde de forma a. via política _cambial, equilibrar o
balnço de pagamentos e assegurar o acúmulo de reservas
internacionais de moeda forte. Bem assim permitiu o
atendiJnento. pelas Autoridades Monetãri3s, a um possível acréscimo na demanda de divisas.
Ainda essas explicações escodiam uma realidade, a de
que a sistemática ãdotada pela Instrução referida facilitava o acesso ao crédito externo às empresas que tinham
ligações internacionais (e nessa condição estavam a..s
multinacionais), enquanto tornava ainda mais difícil a situação da empresa de capital brasileiro.
Uma nova siStemática de contratação de emprêstimos
externos veio com a Resolução 63, de 21 de agosto de
1967, do Banco Central do Brasil, a qual incluía O sistema financeiro internO mdntennediaçã9 dos reCursos.
- 'l;anto a Resol~ção -citada, como a InstruçãO -289, tinham a garantia oficjal de cobertura de qâmbio para as
remessas referentes ao pagamento do principal, juros .e
comissões dec~rrentes dos empréstimos obtidos fora do
País.
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Esse era um incentivO- que

se adicionava à difefença de

custo-de um empréstimo externo em comparação com os
do mercado brasileiro, afinal o fator preponderante da
escolha. Mas muito embora esta seja outra história, nessa preferência evidenciava-se a_ ineficiência do sitenla
bancãrio brasileiro, -incapaz de fornecer recursos suficiente e baratos à produção interna.

Tomando por base o ano de 1967~ há um aceleramento
·Progressivo do endivídamento externo, Cabendo observar, no entanto, que o valoo da dívida nesse ano, st:gundo o Banco Central, é inferior em 421 milhões de dólares
ao do ano de 1966. Quer dizei', nesse espaço o moritante
da dívida caiu, o que não mais ocorreu até o nosSo ano
de 1983.

Ao mesmo tempo em que há um expansão do endividamento, acompanhado de uma também crescente oferta de recursos no mercado internacional, começam a ser
estabelecidos ora limites quantitativos para en:lj:lréStiõlOs
de determinados praz-os (especialmente de curto prazo),
ora a extensão do período de amortização.

Ao lado disso, gr3.dativamente cresce o custo médio
do endividamento, o que não impede que o volume de
recursos engressados no País igualmente_ se -~_leve, até
mesmo acima das necessidades, demonstrãrldo que Cssas
tímidas providências _de adminiStraÇão OfiCfal da dfvida
eram insuficientes.
(B) Em 1968, relativamente ao ano anterior,- o valor
absoluto de crescimento da dívida externa brasileira é de
4?9 milhões de dólares. Dois anõs depois, em 1970, chega a 892 milhões de dólares. Em 1973, são três bilhões e
cinqíienta milhões de dólares.

De 1964 até 19S"3, -ou Seja, em quase 20 anos,- aqui
chamo a atenção d_o Senado; é um dado importantíssimo
-em quase 20 anos, foi exatameilte l972_que ocorreu o
maior aumento percentual de elevação da _dívida, de
43,8%, o qual poderia ter siao bem mais elevado, não tivesse a denominada política de adminiStração do endivídamento estabelecido, a 19 de outubro desse ano, um
freio à tomada de empréstimo externos.

Nessa data, o Banco Central, então presidido pelo
atual Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, expediu a
Resolução 236, pela qual 25% do contravalor em cruzeiros de cada emprêstimo em moeda ficariam retidos até a
liquidação do débito.
Antes disso, em abril, o Banco Central estabeleceu o
prazo mínimo de amortizaçâo_da_díyida em q!latro an_os,
ampliado em julho para seis, chegando a oitQ emjtJhho
de 1973, e a dez logo em julho d_~se ano. Ai.nd_an~se último rii.ês, a retenção compulsória, qua havia caído, foi
restabelecida, já agora em 49%, Srs. Senadores.
Não fossem essas providências, na verdade tardias, o
percentual de crescimento da dívida, tanto em 1972
quanto no ano seguinte (quanto atingiu a 32%), teria
sido bem maior.
Esses fatos corriam em paralelo com a gestação da crise do petróleo, que quando se_ apresentava, encontrava o
Brasil já com sérios problemas de endividamento _externo, o qual era ao final de 1973 da ordem de 12 bilhQes
571 milhões de dólares, isto segundO as est!!t:ísticas oficiais. _
Desse ano em diante a situação internaCional sofreu
grandes transformações, tendQ havido, fi~almente, uma
elevação das taxas de_juros, de tal forma que a crise externa _brasileira ganhou contornos de extrema gravidade.
Na esteira disso, inúmeros compromisSos foram assumidos de afogaditho, em condições cada vez mais gravosas,
enfraquecendo inclusive a posição negociadora do País.
Oitã.s estas palavras introdutórias, Sr. Presidente, passarei a examinar ãlgu-mas das disposições constantes dos
famigerados contratos finanCeirOs interriaciOriaTS que estão a merecer imediata denúncia por atentatórios à soberania da Nação.

Neste ponto, Srs. Senadores, é preciso dizer bem alto à
Nação que o Congresso Nacional só_tomou conhecimento desses acordos_através de um pedido que, como Presidente da Comissão de FinanÇãs, fiz, e, depois, como senadOr, àtrãvés de requerimento de informações e, mais
tafde, por int~Çdio do Senador Virgflio Távora.
Srs. Senadores, se não houvesse um pedido de informações, se não houvesse um pedido_.c<mlO Presidente da
Comissão de Finanças- e aqui faço um corte, para dizer que não vou falar naçia ~obre o_ empréstimo com o
Tesouro americano. e coin Q Bánco de Compensações,
porqueesses-documentos.foram epviados à Comissão de
Finanças, da qual sou Presidente, e não quero abusar do
meu -cargo, foram enviados à Comi~são de Finanças.
sobre a chancela do caráter confidenciaL
PortantO, em relação ao Banco de Compensações e ao
Tesouro americano, deixo de abordar__ os acordos, porque o Governo bra_sileiro os considerou matéria sigilosa.
No entanto, em relação ao meu requerimento de informaçõ.es, baseado num projeto que tenho na Casa, o Projf:to-âe n9 8_4, para O qual chamo a ateri.ção Qe V. ex~. Sr.
Presidente, mostrando a nossa preocupação, que não ê
apenas a preocupação nossa agora, quando recebemos
esses acordos que são atentatóriõs à soberania. nacional,
submetendo à aprovação do Senado Federal os contratos visando a obtenção de empréstimos internacionais.
D~ia eu nesse projeto de lei, que tomou o n9 84:
''Art. J9 Os contratos celebrados pela administração pública, direta ou indlreta, tendo Por objeto
a captação de recursos financeiros no mercado in. t~rnacionat, serão_ subm~tidos a_aprovação d~ Senado Federal.
O expediente encaminhado ao Senado Federal
será acompanhado de cópia do contrato, ju-stificativa explicando o grau de prioridade adjudicada à
matéria dentro dós planos e programas naciollais de
investimento; análise técnica da contabilidade
econõmico-"finailc"eira das obrigações assumidas;
prova de rentabilidade da operação."

O Sr. José Fragelli -
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completa, clara e categórica quanto em forma matemãti. ca?" Perguntava Faraday ao jovem Maxwell. Perguntamos nós, aqui, ao_ findar o sêculo XX, aos economistas
brasileiros: "não seria possível usarmos tennos populares, úteis e mailipuláveis?
Sr. Presidente e Srs. S_enadores, "Empréstimo junto ao
Sistema Privado Internacional."
_Creio, Senador Virgílio Távora, que ·nesta tarde revelo documentos da maior importância ao Senado da Repúbica, complementando algumas informaçõeS de V.
Ex• E tive o cuidado, Sr. PreSidente, e peço a atenção de
V. Ex• para dizer que, de um lado tenho a tradução, não
uma tradução Juramentada, a nossa tradução, e ao lado,
em língua inglesa, tudo aquilo que vou-me referir na- nosSfi língua, como cabe ao Parlamentar brasileiro quando
se dirige ao seu Congresso.
Vçja, Sr. Presidente, que não é a primeira vez -vale a
pena ressaltar isso- que o Congresso Nacional recebe
documentações em inglês. J ã ao tempo em que eu era
Presíden.te da Comissão- Parlamentar de InquéritO que
investigava o Acordo Brasil-Alemanha, no campo nuclear, tive que devolver, através do Presidente Ltiii Viana, uma documentação que chegava ao Congresso Nacional _em inglês. Mas, tive o cuidado, Sr. Presidente,
anotando aquilo que foi enviado, em inglês, ao tongresso Nacional, de dar a devida tradução~ Evidentemente,
cabe-me esclarecer, também, que chegou ao Congresso
Nacional, depois de solicitado por nós, através, tambem,
do Senador Virgflio Távora, um resumo da tradução,
que não é tão completa como pretendemos hoje abordar
no Senado da República.

O Sr. Luiz. Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer-ConcedO-o
aparte a V. Ex•

O Sr. Luiz Cavalcante - Apressei-me em pedir o
aparte a V. Ex• pofque hã uma reunião da minha bancada agora, e eu não queria faltar.

V. Ex• pennite um- aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prãzer,

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou lamentar a sua au~
Senador.

sê~Ciã~

nobre Senador José Fragellí.

O Sr. Jos.~ Fragelli- Sou o rclato.t:. do Pr:ojet~ n"' 84.

O. SR. ITAMAR FRANCO -

Folgo em sabê-lo,

riobre Se~ad~r.

O S_r. __ José Fragelli- Já informei a V. Ex• que dei pa>
re'cer favorável à p;oposição; apenas C_om uma_,.-C:nienda,
uma modificação, submetendo os mesmos contratos e
todos os atos referentes a emPréstimos à a:fjfovaÇão do
Con-gresso Nacional, e não apenas do Senado- como é
é:xpresso, aliás, na Constituição" da-República. se-não me
-engano, já faz algum tempo. um mês, mais ou menOs,
que dei o parecer favorável, que deve ir para o Plenário
da Coinissão de Constituição e Justiça.

O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço a interven-çã-o de V. Ex•, Senador José Fra&elli. Sei do cuida:do
de V. Ex• quando um projeto lhe é remetido para a apreciação. Espero que em breve, o Senado da República
ãprecie a proposição.
Sr. Presidente, antes de abordar o chamado Projeto n9
l,lembro aos Srs. Senadores, que Maxwell, aos 26 anos,
buscando ainda formular as suas equações, recebeu uma
carta do.Físico inglês Faraday, estejâ com 66 anos. Dizia este grande fLSico a Maxwell, ainda muito jovem .
.. Há algo que gostaria de lhe perguntar. Quando um matemâtico, empenhado na investigação de um fenômeno
de resultados físicos, chega a conclusões, não podem elas
serem exp~ssas em linguagem comum de forma tão

O Sr. Luiz Cavalcante- ...eu que nunca deixei de ser
pingente nos discursos de V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO-- Eu que sou de V. Ex•
O Sr•. Luiz Cavalcante - Mas queria lembrar que ao
fim de 1973 a dívida externa brasileira era de 6,1 bilhões
de dólares. Ao fim de 1978, passou para 32 bilhões. rt.gora, de acordo com o relatório do Banco Central que tenho em mãos, ao fim de 1982, estava eni 83 bilhões e duzentos _e Oitenta e nove milhões de dólares. Então, de
1973 ao fim de 1982. a dívida externa cresceu 13,7 vezes.
No mesmo espaço de tempo, as exportações brasileiras
cresceram 3,3 vezes. Acompanhando esse crescimento
foi_ que vozes, aqui neste Plenário, muitas vezes se fizeram ouvir, citando essa expressão, que se tornou das
mais citadas, "bola de neve", foi citada pelos Senadores
Roberto Saturnino, Affonso Camargo, outros da banda
oriental, e aqui desta banca ocidental, o meu amigo Luiz
Cavalcante. Mas os capitães responsáveis pela condUçãoda economia brasileira parece que se riam de nós, e diziam: "dívida não se paga, administra-se",_ Chegamos a
este estado de coisas. Por isso, Senador Itamar Franco,
que no momento em que se fala em ~oratória, renegociação, para mim a coisa esSencial, absolutamente prioritária era despachar-se esses capitães que não cuidaram
da economia nacional. Repito Camões: "Jamais louvarei
os capitães que não cuidaram", que não cuidaram da
dívida externa brasileira. --MuitO Obrigado a V. Ex• _
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O SR. ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a V.
Ext-~ senãdor Luiz Cavalcante, e não tenho nada a acrescentar à intervenção de V. Ex•
E, no decorrer da minha fala, Sr. Presidente, para a
qual vou pedir a benevolência da Presidência, porque

creio que posso encaixar-me também entre aqueles Senadores qÚe estréiam na tribuna, já que também retornei
ao Senado da República, através da eleição de 1982.
O Sr. Pedro Simon- Consagrado pelo vota popular.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado a V.
Sr. Presidente, peço para mim a mesma gentileza que
V. Ex• teve para com aqueles Senadores que chegaram
após as eleições de 1982, no instante em que também
chego ao Senado da República.
"Empréstimo junto ao Sistema Bam;ârio Privado Internacional."

E aqui, Srs. Senadores, partindo deste princípio, vou
mostrar, hoje, a discordância que lamentavelmente tenho coní a própria direção do meu Partido.
HCapítulo I :Acordo de crédito e garantia, coordenado
pelo Morgan Garanty Trust Company of New York.
Partes: Banco Central, como tomador, Brasil, como avalista. Cfcdores: Bancos participantes do consórcio. São
cerca, neste Projeto 1, de 218 bancos internacionais, cujo
agente é o Banco Morgan. Objetivos e montante: Abertura de linha de crédito no valor de 4 bilhões e 400 milhões de dóJares. Juros: 2.1 JS acima da libor. Para os empréstimos denominados .. Doméstic Price Loans", o
equivalente a um "spread", denominado "Relevante
Domestic Maigin",mais a taxa de juros denominada
"Relevant Domestic Rate" que corresponde aos seguintes valores de cada uma das moedas.

E aqui vem a primeira pergunta, Sr. Presidente e Srs.
Senadores:· por que acima da LIBOR ou da "Domestic
Rate"? Serâ o seguro para cobrir uma possível inadimplência ou serâ uma taxa usuráriã'!O Sr. Pedro Simon -

Ou serão duas?

O SR. ITAMAR FRANCO- Talvez, Senador Pedro
Simon.
Vejamos agora, Srs. Senadores, a definição da LIBOR, de acordo com o contrato:

"E: a média das taxas anuais pela qual a moeda é
oferecida ao banco credor, no mercado financeiro
londrino, aproximadamente às 11 horas da antevéspera do vencimento, para uma quantia de 5_ milhões
de dólares e por um período equivalente ao vigente
para o mútuo.
"Cada banco credor, para tal finalidade, concorda em solícitar, de acordo com a sua praxe bancária,
no momento próprio, ofertas de moeda, comunicando ao agente imediatamente por telefone, telex
ou telegrama a taxa apurada."
~uma afirmação unilateral do banco, a qual estamos
aceitando.

"Caso algum banco não forneça essa taxa, o
agente a determinará com base naquelas fornecidas
- vejam Srs. Senadores - pelOs demais bancosparticipantes do consórcio.~'
Nós assinamos este acox:do!
O Sr. Pedro Simon- Nós, não; eles, os Ministros.
O SR. ITAMAR FRANCO -Vamos continuar, Sr.
Senador Pedro Simon; há coisas mais interessantes e
mais sérias.

••Alteração unilateral da obrigação de emprestar.
Vejam, Srs. Senadores r
Caso cond~ões de mercado, ou de ordem legal,
impeçam a manutenção da linha de crédito em determinada moeda, o credor pode livremente escolher outra.
Ocorrendo essa hipótese fica a critério do credor
calcular os juros, seja com base na libor, seja com
base na taxa vigorante internamente."
(No mercadO_ interno deles).
Está escrito em inglês, também, salvo erro de tradução.
- .. Assim que posSível, logo após a escolha da nova
moeda, o Banco Central emitirã Notas promissórias
com as mesmas características das anteriores, modificando apenas o tipo de moeda e a taxa de juros d_e
acordo com a opção feita pelo credor."
O credor - dizemos nós - tem direito a contornar
como bem entender qualquer dificuldade oriunda de
CaSo fortutfo. O Brasil não tem idêntica opOrtunidade.
Nunca tem oportunidade nesse contrato.

O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO:_ NobreSenado"r Roberto-Campos-;e:u ia esperar terminar, mas vejo que V. Exf
olha insistentemente o relógio; então, com muito prazer
e mUita atenção, vou ouvir a V. Ex•
O Sr. Roberto Campos- Muito obrigado, nobre Senador Itamar Franco. A minha intervenção se limitará a
illdiCai- que não hã nada de sinistro na taxa libor. A taxa
Jlboi- ê oJiUe, no Brasil, se descreve, na prática financeira,
com9 taxa de captação. A isso se adiciona, na praxe internacional, um spread; aqui no Brasil se adiciona uma
-rrnrrgem bancária. Adicionada a margem bancária à taxa
de captação, temos a taxa de aplicação. Obviamente, a
taxa de aplicação ·não é definida pelo devedor, mas pelo
credor, porque é o credor que arrisca o seu dinheiro. Eu
gost_aria, aiilda, de indicar que, freqüentemente, na nossa
discussão aqui no Senado, se confundem quatro coisas
completamente diferentes. Nossos engajanientoS financeiroso rece-ntes com o exterior são de quatro tipos. Primeiro, empréstimos-ponte do Tesouro Americano, que
são empréstimos de curto prazo; a estes, nos meus tem-pos-de Ministério e de negociador, dava a designação de
swap, isto é, uma simples troca de moeda. Recebemos
moeda estrangeira, contra entrega de cruzeiros e, ao fim
de um dete_rminado prazo, devolvemos a moeda estrangeira e recebemos dei-vplta os cruzeiro-s. Neste caso, inexistem acordos e tratados formais e sim telex interbancários ou, no mâiírilo;- cai-ta~ consignatárias da -abertui"a
de crédito. Um segundo tipo de arranjo financeiro são os
Créditos-ponte dados pelo BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS - BIS. Também, nesse caso,
não há acordo, nem cláusulas contratuais, nem tratados.
Não cabe, portanto, ao Senado preocupar-se com diminui~ã_o__ de seus poderes ou infringência de sua área de
atuação, de vez que, cOnstitucionalmente, o que cabe ao
Senado é apreciar os .. tratados internacionais, acordos e
atas celebrados pelo Presidente da República". Há uma
terceira forma de desembolso financeiro: saque sobre o
Fundo Monetário Internacional. Ainda neste caso, nada
mais h~ que a simples utilização de um direito de saque,
resultante da adesão pelo Brasil, com voto do Congresso, ã:O convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional. Não -se coloca aqui, também, nenhuma infrin~
gência da esfera legislativa, de vez que o próprio" Legislativo delegou poderes ao Executivo para efetuar tais transações, ao aprovar o convênio constitutívo do Fundo
Monetário Internacional. A quarta forma de engajamento fmanceiro, aquela-SObre a Qual mais se tem repisado,
não raro_c:o:nfundindo-a com as formas anteriores, são os
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contratos, executados não pela República Federativa do
Brasil, e sim pelo Banco Central, com grupos de banqueiros privados. O 6anco Central é uma entidade administrativa do Governo brasileiro. Goza de prívilégio"s ad.:.
ministrativos, mas não goza de privilégios políf.icos. Não
é_ o Estado. ~m outras palavras, enquanto o Estado tem
personalidade jurídica de Direito Público Externo, uma
autarquia tem personalidade jurídica apenas de Direito
Público Interno. Donde haver mais flexibilidade para o
Banco Central em assumir determinados compromissos,
reclamados pelo credor para proteção de seus desembolsos, do que para a República Federativa do Brasil, quando ela se apresenta como mutuârht. Os acordoS a que
chegoU o Banco Central com os bancos credores são
nada mais do que relacionamento entre uma entidade
administrativa do Governo brasileiro, sem privilégios
políticos e os banqueiros credores. O enfoque da análise
jurídica e técnica dos entendimentos celebrados ·pelo
Banco Central, é inteiiariú~nte diferente daquele aplicável aos convênios negOciadOs pela Repúblicá Federativa
do Brasil, que, esta sim, goza de personalidade jurídica
de Direito Público Interno e Externo, com os privilégios
e imunidades daí decorrentes.
O Sr. Pedro Simon- Por que, então, a assinatura não
foi féit"a apen-as pe10 Fresidente do Banco Central, mas
fo't feita também pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro do Planejam-ento?
O Sr. Roberto Campos- Senador, isso é porque o Tesouro conquanto não seja mutuário é fiador. A relação
do fiador, entretanto, é diferente da relação do mutuário.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Roberto Campos, eu evidentemente não esperava outra intervenção de
V. Ex• Nós respeitamos a sua posição, jã por demais conhecida.
O Sr. Roberto Campos- O respeito é mútuo!
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito conhecida e,
aliás, quando se joga com V. Ex•,jogamos às claras, porque conhecemos o pensamento de V. Ex• sem subterfúgios.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• se referiu e, aí, a
nossa discordância seria até levada para o campo constitucional, o que não gostaríamos de fazê-lo; mas é_claro
que V. ex~ fica de acordo, como eu disse, dentro da resolução interna do Fundo Monc;:tãrio Internacional. Eu
Iembrei.aqui que os ajustes siand by não são acordos internacionais e, por conseguinte, são uma maneira fraudulenta, no nosso entendimento;. "evitar-se-á o emprego
da tecnologia de conotação contratual nos ajustes stand
by nas cartas de intenção". Discordamos de V. Ex•, porque o avalista é o Tesouro Nacional. Isso está claro, presente, no início, quando eu comecei a falar do projeto 1;
o Banco Central, como tomador, e o Brasil, como avalista, é o Tesouro Nacional.
Veja, Senador Roberto Campos, que aqui se negou,
__ através, inclusive, do nosso debate com o Ministro do
Planejamento, o chamado Decreto-lei n' I .3 I2, q·ue permitiu-ao Depi:trtaffierito de Portos e Rios Nevegáveis,-na
êpoca, que fosse obter um empréstimo estrangeiro, e havia ali, naquele Decreto-li::i, de 1974, na época ainda do
obscurantismo, esse Decreto lei que permitiu, repito, que
o Tesouro Nacional fosse avalista para o Departamento
de Portos e Rios Navegáveis, mas mima operação previamente determinada e perfeitamente conhecida. Eis
que as autoridades brasileiras, em julho do ano de 1974,
ãlteram eSSe Decreto-lei, e ali colocam um parágrafo único, permitindo que o Tesouro Nacional desse o _aval em
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'qualquer hipótese. E, evidentemente, o que nós não p-odenios aceitar. _E, à medida, Senador Roberto Campos·,
que nós vamos proceder à leitura do projeto, dentro do
nosso ponto de vista, cada vez mais a soberania nacional
vai se tornando enfraquecida com esse projeto.--v. Ex• se
referiu aos swaps. Eu não queria me referir, pOrque ê evidente que são projetas considerados na base do si~ilo.
Mas, o acordo que o Brasil fez com o Tesouro Ameriçano- e creio que aqui eu não quebro nenhum sigilo, Sr.
Presidente -

o B_t:_<;~._sil_ cºmprou bónus no Estado de

Nova Iorque, e recebeu dólares, em função desses bónus

comprados ao Estado de Nova Jorque.
O Sr. Roberto Campos- V. Ex• me permite um aparte?

O SR._ ITAM_AR FRANCO ...,... Só um minutinho,
nobre Senador.
O acordo com Q BIS,_ Sr._e_residente, o Brasil não pagou e não estâ pagando; mas o acordo co_m o BIS nós
também não podemos revelar, porque infelizmente, neste País, tudo está sob chancela do sigilo, do secreto. Se o
Brasil não pagar ao BIS, paga ao Tesouro Americano. E
mais sério, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil autoriza o Banco de Compensações -está escrito - a retirar, do Fundo Monetário Internacional, as suas quotas,
receber o que lhe é devido, e o que sobrar entrega ao nosso País. Coni isso, Senador Roberto Campos, dentro da
nossa ótica, do nosso entendimento, da nossa postura na
vida pública, nós não podemos estar de acordo, porque
isso passa acima do Congresso Nacional, e muito mais,
toca de perto a soberania Nacional.
Antes de ouvir V, Ex•, Senador Roberto Campos, vou
ouvir o Senador FábiQ Lucena, para em seguida, Sr. Presidente, tentar continuar o meu discurso, QUe não é muito pequeno: mas espero, já soltando algumas páginas,
cumprir a minha obrigação, nesta tarde.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar F_~anco,
em primeiro lugar, quero discordar de uma colocação de

V. Ex•, quando afirma que não pode revelar ao Senado
Federal os contratos, ou operações com o_ T~QtJJ'.P Americano e com o Banco Internacional de Compensações,
porque eles trazem a chancela do sigilo. No meu modo
de ver, em torno do interesse público, não pode haver sigilo. Se há sigilo, o local exato para que ele seja quebrado é, exatamente, o Senado Federal, nem que seja em
sessão_ secreta. Em segundo lugar, nobre Senador, para
rechaçar a afirmatiVa, com todo o respeito, do eminente
Senador Roberto Campos, de que o CongreSSO Nacional
não deve sentir-se reduzido em sua competência, porque
lhe compete decidir, definitivamente, apenas sobre tratados. Afirmativa do eminente Professor, Senador Roberto Campos. Mas, não é á que diz a nossa Constituição,
nobre Senador Itamar Franco. A Constituição é clara ao
dizer que. "é de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atas internaciomiis ce1ebrados pelo Presidente
da República". A seguir, evidentemente que o Banco
Central não é o Estado, mas se ele não é o Estado, por
que é que nos contratos se fala em soberania? A soberania é uma primazia do Estado, não do Banco Central. Se
esses acordos falam em soberania, é evidente que por
trás deles estão o Estado e o aval do Estado. E, por fim,
para afirmã.r a V. Ex• que, discordando também do Senador Roberto Campos, O Estado não é apenas uma entidade, uma pessoa jurídica de Direito Público &.t~mo,
é também Direito Público Interno. Tanto que todos nós,
os cidadãos, estamos sob sua tutela, antes de nascermos,
porque o Estado_ protege o direito do nascitu_ro, até depois da morte, jâ que o Estado garante o direito de herança. Era a minha intervenção.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Fábio Lucena,
recebo o puxão de orelha de V. Ex' _em rela,ção ao BIS e
ao Tesouro americano. Mas veja, Senador Fábio Luce-
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na; que primeiro eu pedi esSa documentação Comó Presidente da Comissão de Finanças. E eu disse aqui, ainda
há pouco, que o meu escrúpulo não permitiria que, usando_ a minha atribuição que eventualmente tenho como
Presidente da Comissão de Finanças, debatesse no plenário do Senado este assunto.
O Sr. Fáb_lo Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. Fábio Lucena- O escrúpulo de V. Ex' não pode
nivelar-se a quem não tem escrúpulo. Por exemplo, a esses que firmaram esses acordos imorais e ihescrupulosos.
O SR. ITAMAR FRANCO - Infelizmente, Senador
Fábio Lucena, fomos educados desta maneira e já nesta
altura da vida seria difícil modificarmos. V. Ex• falou e
nós vamos abordar, daqui a pouco, o aspecto constituciona_L V. Ex' me lem_brou um dado muito_ i_mportante
com relação ao Banco central - e vejam, Senador Fábio Lucena, meu caro Senador Roberto Campos, como a
coisa se processa: à medida em que a gente se aprofunda,
qUe a gente estuda, e naquele momento, aí sim, Senador
Fábio Lu_c_ena, foi por isso que me insurgi contra a presença do Ministro do Planejamento porque nós tivemos
que debater com o Ministro do Planejamento sem termos conhecimento dessa documentação. Hoje, nós conhecemos parte dessa documentação.
Então, eu tenho autoridade para chegar nesta tribuna
e discutir o assunto porque estudei e me aprofundei. Veja, Senador Fábio Lucena, como se c_ontornam as coisas
para cair exatamente no que quer o Senador Roberto
Campos. O que fez o Brasil para poder dar garantia aos
banqueiros internacionais? Ele transferiu, Seilador Fábio Lucena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a·- Brasil
transferiu todos os seus haveres, no exterior, para o Banco Central, porque aí seria realmente muito mais fácil, se
amanhã, em qualquer corte internacional, se fosse exigir
do Estado brasileiro, a corte poderia ter problema. Mas,
extamente contra o Banco Central é muito _mais fácil
para uma corte internacional julgar inadimplente.o Banco Central e obter esses haveres que foram trapsferídos.
E haveres, Srs. Senadores, que não sabemos quais são.
Que haveres são esses? N ás não conseguimos penetrar na
definição ou no que pretende o Governo bfasileiro, ao
dizer "haveres"-.
Então, Senador Fábio Lucena, aí é que se forma realmente unia trama terrível, e eu diria usando uma expressão- permita-me, Sr. Presidente- uma expressão muito mineira: ao examinarmos o acordo com o Tesouro
americano, o acordo com o BIS, o Projeto I, o Projeto 2,
O Projeto 3., o Projeto 4, o acordo com o FMI, veremos
que é como uma rama de_batata, Si'. Presidente, há uma
perfeita interligação.
O SR. ROBERTO CAMPOS aparte?

Permite V. Ex~ um

O SR. ITAMAR FRANCO- Antes de prosseguir,
ouvirei V. Ex', Senador Roberto Campos, pedindo ao
Sr. Presidente a gentileza para com o orador que está na
tribuna ...
O SR. ROBERTO CAMPOS muito rápido ...

O meu aparte será

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Senador Roberto
Campos, é sempre um prazer ouvir a V. Ex•
O SR. ROBERTO CAMPOS - V. Ex• adotou uma
__poSição política em relação ao Decreto-lei n\1 1;_312,
achando-o talvez ofensivo à soberania. Esta é uma posição política. Esse decreto-lei existe, fai: parte do elenco
legislativo. Enquanto ele existir e não _for revogado por
~fia lei do Congresso, os atOs cometidos, perpetfados ou

subscritos sob a proteção de seu art.ll são perfeitamerite
legais. Entendo a posição política de V. Ex.•; isso levaria
provavelmente a propor a revogação do aludido decretolei por nova peça legislativa, decreto lei mediante um ato
legislativo. Mas, insisto, os atos concluídos e feitos dentro do decreto existente e sob sua proteção, continuam
vãlídos atê que ele seja revogado pelo Congreso. Não hã
nenhuma imperfeição jurídica, conquanto reconheça que
V. Ex~ neles veja imprudência política. Quanto à observã:Ção-do nobre- Senador Fábio Lucena sobre o fato de
que o Senado tem competência para resolver definitivamente os tratados, convenções e atos internacionais reitero que no caso em tela inexistem tratados ou atos celebrados pelo Presidente da República. Ocorreram sim
atas internacionais celebrados pelo Presidente do Banco
Cenlral e garantidos pelo Tesouro Nacional nos termos
do D~creto-lei n<:> 1.312/74. Muito obrigado.
O SR. PED~O SIMON- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- PoiS não, Senadof.

b

SR. PEDRO SIMON- Pretendo, após a saida -de

V. Ex•, é claro. que sem o brilho de V. Ex•, ir à tribuna.

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidentemente, V. Ex•,
não estâ me cobrando elogios para dizer sempre do brilho da inte]igência de V. Ex•
O SR. PEDRO SIMON - Tenho diante de mim gostatia que o Senado~ Roberto Campos, tivesse a gentileza de ouvir o aparte- o parecer do Tribunal de Contas-da União com relação à prestação do exercício financeiro de 1982. Examinando o Fundo Monetário Internacional, o Tribunal de Contas, por unanimidade, diz exatamente isso: '"As exigências impostas pelo referido órgão não deixam de molestar a· soberania nacional." ~ o
Tribunal de Contas da União que diz que as exigências,
isto é, o acordo feito com o Fundo MoOetário Internacional atingiu a soberania nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Pedr_o Simoil,
nós vamos continuar mostrando que a soberania nacional, só com o Projeto I, é atingida. Mas continuo," Sr.
Presidente.
O Sr. Benedito Ferreira intervenção?

Permite V.

Ex~

uma ligeira

O SR. ITAMAR FRANCO-:- Não poderia negar a V.
Ex', Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Muito obrigado, Senador
Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Pediria apenas que V.
Ex• pedisse ao Presidente que, depois me desse os seus 15
minutos do aparte, porque sei que não vai ser de menos
de 15 minutos, dentro do respeito que tenho, por V, Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Não sei se recebo isso como
elogio.

O SR. ITAMAR FRANCO-bum elogio, é a amizade que permite que eu fale dessa maneira.
O Sr. Be_nedit_o Ferreira- V. Ex•, realmente, é muito
generoso comigo, mas eu jamais poderia interromper V.
Ex' por 15 minutos, num aparte, porque seria mais do
que um furto.
O SR. ITAMAR FRANCO- É uma brincadeira, Senador Benedito Ferreira ...
O Sr. Benedito Ferreira - Muito obrigado. Mas só
gostaria de me justificar com V. Ex•, antes de mais nada,
porque o fundamento maior do meu aparte é justainente
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deplorar este plenário vazio, e se esvaindo cada vez mais,
tendo em vista essa reunião da nossa Bancada, qUe está a
exigir a presença de todos os membros do PDS. Mas, la~
mentavelmente, não é novidade, discurso da monta e da
responsabílidade desse de V. Ex• ser proferido para um
plenário vazio. Parece-me que aí jâ funciona como uma
ave de mau agouro, não sei, ou como um profeta do desalento. Mas, parece-me que esta Casa jã não está mais
atenta para problemas da envergadura como esse que V.
Ex• aborda. Não sei por qual razão. Parece-me que há
uma indiferença generalizada, no Congresso Nacional,
porque problemas dessa envergadura, desse fôlego, só
possam ser rebuscados através dos Anais do Congresso,
visto que, lamentavelmente, o Plenário permanentemente fica vazio, quando esse assunto Precisaria ser debatido
em função do trabalho que V. Ex' teve para elahorá~lo.
Mas a nós, que somos veteranos; isso já não nos ·surpreende mais, lamentavelmente. Mas estou vendo que a
preocupação de V. Ex', bem fundada, tem procedência;
tem procedência porque verifiCamOs que, cada vez -mais,
estamos andando a reboque do Tribunal de Contas da
União que, segundo a própria ConstitUiçã-o -=-- p'ermanentemente invocada por todos nós- ela estabelece que
o Tribunal é um órgão auxiliar do Poder Legislativo;
mas lamentavelmente, no que diz respeito àquilo que eu
acho que é mais importante do que essa preocupação de
V. Ex.f, pois como o Senador Roberto Campos, aqui, na~
quele seu memorável discurso, dizia, pior do que a dívida
~ a dúvida, então, isso justifica e fundamenta o meu
aparte. V. Ex• se preocupa com a captação dos· recursos
externos, mas na realidade, nobre Senador Itamar Franco, nós deveríamos estar preocupados, como V. Ex',
com a captação dos recursos externos, mas nós deveríamos estar, segundo preceitua a Constituição, muito mais
cumprindo a fiscalização financeira que, lãmentavetmente, até hoje, nós sequ~ ousamos regulamentá-la. E daí
por que insisto: nós continuamos a reboque dessa VOz
isolada na República, que é o Tribunal de Contas da
União, que deveria ser um órgãO coadjUvante, um órgão
auxiliar, mas no entanto, lamentavelmente, nós os demitimos deste grande papel, deste decísivo papel con&ressual, que é o desempenho da fiscalização financeira.
Acho que realmente- e V. Ex i< hã de convir comigo- é
muito mais importante a aplicação correta dos recursos
do que o próprio endividamento. E no entanto. não sei,
não pude acompanhar o discurso de V. Ex~. porque che-guei atrasado, o que não ~ noVidade também, um pro~
nunciamento como este de V. Ex~ deveria ter requerido a
presença de todos nós aqui. Mas eu também, como sempre, infelizmente cheguei atrasado. Vou ler o discurso de
V. Ex', vou aprofundar-me, porque vejo que é um trabalho realmente de fôlego e que, por certo, custou~ lhe noites indormidas. Mas, ouvi qualquer coisa a respeito de
um projeto de V. Ex•; também não alcancei o sentido do
projeto. Mas eu gostaria- e espero em Deus- que esse
projeto de V. Ex• abrangesse mais, fosse ele um projeto
de lei complementar, abrangendo a fisca1ização fmanceira, que jâ se faz mais do que tardia, como matéria" para
s~ e~(:'r_ci4t,d_ª _p~lo _Ç_Q_n_g_r~Q"__ N ãciQ_nal,_c_de mod.o_par'""
ticular pelo Senado. Muito obrigado a V. Ex•, sobretudo
tendo em vista ter-me alongado mais que realmente era
meu propósito.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V. Ex• me
concede um pequeno aparte? (Assentimento do arador.)
Estava ouvindo em silêncio o discurso de V. Ex~ para,
justamente, na qualidade de Líder em exercício, fazer as
observações não só a ele como, iniciando pelo do Líder
de V. Ex•, que presente não está, mas não podemos mais
permanecer naquela atitude ética de só respondermos
aos discursos quando presentes aqueles que os proferi~
ram. Com a safda- do Senador Roberf6 Campos- infelizmente coincidiu a reunião dã-Bancaáa -de meu Partido
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-com o discurso de V. Ex'- vamos nos ccmter ao mãxi~
ino, pata não alongar o discurso, e logo após, se a benig-_
nidade da Mesa chegar ao ponto de deixar V. Ex• falar
até às 17 horas e 30 minutos. teremos I hora para responder; senão até às 18 horas - e não estamos dando
pnizo à -Mesa - em meia hora podefemos esclarecer
algo que continuaremos amanhã, sem sombra de dúvida,
mas já procu!ando esclarecer nªo só este~ discurso que V.
Ex• profere _como o do eminente Líder da Bancada de V.
Ex•, bem como as publicações estampadas nos jornais,
das entidades regionais representativas da Classe dos advogados. '
O Sr. Pedro Simon- Permita-me, Senador.

O SR. ITAMAR FRANCO -"-Ouço V: Ex•.

~691

Senado da RepúbliCa.-Eu então continuo, com 10, córil
2Õ, com 30 ou co-m 2- ou um Senador, -cumprindo essa
obrigação, independente. ..
O Sr. Virgílio Távora- Pelo menos como sem admira..
dor ãquí ficarei.
O SR. ITAMAR FRANCO- •••independente das cadeiras vazias.
. --- Mas:a·v~dade é que o desrespeito a uma matéria dessa importância, não é ao _Senador de Minas Gerais. t
por isso que este Congresso Nacional está ajoelhado,
acovardado; é por isso que se fazem essas coisas; é por
isso que no exterior podem ser assinados documentos
como ~te; porque a verdade é que o Congresso Nacio~
nal Sr. Pr~dente, não ~stã_de pé, ele está esvaziado;
com raríssimas exceções, nós não estamos cumprindo
aquelas obrigaçÕes. f: pOr isso que o Executivo faz o quC
· fl;l.~; é por isso que se lembra aqui um Decreto-lei, pas-sando por cima da Constituição, e se diz qÜe está tudo
normal; é por isso que se põe o País como avalista daqui~
lo que atenta contra a soberania, e o Congresso Nacional
assiste a isto tranqüila~.ente.
1 __

-- ó:Sf. Pedro Simon- LOnge de mim, nobre Senador,
intei'feiir nos a"SSuri"tOs internos da Bancada do PDS. A
BaliCRda-dO-PDS tCID Odireito de fazer as- suas reUniões
d~--B~~d~ ·;; horâffo- que bem entender;--Q~~m d~ide é
a ·aa.ncã.da ~-º-PPS ~-quem decide é o seu Líder. Mas o
j)i'Oiiiliiciaiiú:nto de V. Exf vem sendo ari.unciado desde o
fim da semana passada, e que sobre essa matéria V. Ex•
falaria depois da Ofdem do J)ia. NãO deiXa de ser estra~
rihável que, tendo tanto tempo para se reuilir, a Bancada
do PDS marque a sua reunião exata,mente para este momento._ Quem sçmos nós para dar exemplos, mas _a Bancadª dQ XM:OB m!!~~ normatro._e_nte as ~Y_ª-l> reun_iões e.
as faz exatamente após o encerramento da sessão normal, às 18 horas e 30 minutos. Não sei, não entendo, não
compreendo, reunir-se uma Bancada e~atamente em
cima de um _gronunciamento da importância desse, que
vinl!a_ sendo ~unciªdo;_ quer ~izer, em pleno desenvolvinient"o--4~ -;e;ã~ _Qidfnâria,_ a aa:ncaçia do ?PS se re_ftne.
M.l; l~nge_ 4~-~im -fazer a critica, quero apenas fazer a
constatação. _
O Sr. Virgílio Távora- Permita-me, Sellador Itamar
FranCo. Corisbilação essa que se precisa" seir constatada
que, muitas vezes, temos a ausência da Bancada do
PMDB, justamente, seja pela reunião da sua Executiva,
seja pela reunião da sua Bancada.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Pedro Simon,
Senador.Benedito Ferreira e Senador Virgflio Távora,
depois de oito anos, Senador Pedro Simon, no Senildo
da República, nó~_não estranhamos nada.
Evidentemente!_ a 9esconsideração não é para com o
orador. Acredito q_ue se estivesse aqui outro orador, naquela tribuna, por certo o Senado da República estaria
repleto. Mas mesmo com este Plenário vazio o povo de
Minas Gerais me reconduziu a esta Casa. Isto é que é importante. Se os meus pares não dão a devida atenção a
uma matéria tão séria - e eu percebi, inclusive, a pró~
pria intervenção do Líder Senador Virgflio Távora,
quando se referiu ao meu Líder- e o meu Líder, possi"veimente, estâ ocupado com outras coisas mais impor- fan~es. Mas a presença de V. Ex's. aqui ...
O Sr. Pedro Simon -

O Sr. _Fábio L~na_----:- No_bre Senador, permita-me somente 3'o segund_os? (Assentimento do Orador.) 1:: apenas
para que- fique registrado em seu discurso, nos Anais do
Senado, que eu considero pornografia jurídica a afirmativa do Senador Roberto Campos, de que não hã ato internacional celebrado pelo Presidente da República,
quando é rudimentar, em Direito Internacional, que atos
e convenções são celebrados por representantes do Presi~
dente da República, no caso, os Ministros de Estado,
que é o que ocorreu.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
Senador Virgílio Távora, eu não quero constranger V.
Ex•, porque sei que há uma reunião muito importante da
sua Bancada ...

O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, não continue, pelo respeito que lhe tenho ..
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu quis lhe dar liberda~
det
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me avisou que- aqui estaria. Estamos, e vamos falar claro: não há culpa do nosso Líder, Senador Aloy_.sio Chaves, pela concomitância
de horários. Mas, vamos também falar claro: esses as.suntos importantes que V. Ex' percute, ao qual estamos
procurando dar toda atenção, não desperta o interesse
nem de uma Bancada ném da ou~ra. V. Ex• pert~~ce ao
p~ú)B~ C~~ -brilha~tis-nl~ ~~presenta-o nesta Casa.

Com todo o respeito

O SR. ITAMAR FRANCO-- Só um minuto, nobre
Senador Pedro Simon, só para terminar o meu pensa·mento.
Quero dizer que não iniporta, neste instante, o discur.:o
so que faço, estudado, meditado e importante - pelo
menos para mim - que tenhamos daqui a pouco duas
ou três pessoas, eu e o Presidente e eu não ficaria triste.
O Sr. Pedro Simon -

Mas, não sou eu, Sr. Presidente, que vou consertar o
Senado da República. Espero, ao fim do meu mandato,
se Deu_.~ me permitir, encerrar a minha vida pública na
esperança de que ao chegarmos ao Século XXI, o Senado da República recupere aquele prestígio que ele um dia
jâ teve e quem sabe poderá ter no próxiino século.

Seus colegas estarão aqui.

O SR. ITAMAR -FRANCO- O importante é que eu
cumpra a miriha -obrigaÇãO, parque foi cumprindo esta
obrigação, Sr. Presidente, que, numa eleição muito difíCil, dois milhões e rrieio de mineiros me retornaram ao

O SR. ITAMAR FRANCO dor.

Muito obrigado Sena-

O Sr. Virgíl_io Távor~_- Também o número de reprç~
sentantes aqui do PMDB na Casa, conte quantos são;
quantos estão aqui? Bem mais do que os do nosso Pãrtido, que têm a re:ul!ião? I;::stamoS dois do PDS aqui, seis
do PMDB e o Líder do PDT; aliás, a Bancada completa
_do PDT - faltou a Bancada do PTB. Disse V. Ex• - e
nisso estamos de pleno a~rdo - que o que desperta interesse nesta Casa é o discurs-o apaixoÕ.ado, nluitas vezes
com conceitos desculpe--me o Senador Hélio Gueíros,
-<iue t~mbém aqui não está presente- meramente Opinativos. Mas, quando se percut~ algo de fUndamental, de
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básico, pelo menos para aquilo que nós julgamos ser do
interesse daNação -não somos donos da verdade-, o
interesse é muito restritO-. Isto deve também ficar consig~
nado dentro dos Anais da Casa, através do discurso abalizado de V. Ex•, do qual, claro, temos divergências profundas que procuraremos depois expor, se tempo tivermos.

O Sr. Pedro Simon- Sr. Senador Itamar Franco~ V.
Ex• conieteu um equívoco muito grande. :t: evidente que
a Bancada do PDS ~_reunindo, não poderia de"íxaf- um
pronunciamento como o de V. Ex• sem um_ fisc;il aqui
. presente. Quando v ex• libera o Líder do PDS em
exercício, estâ fazendo um ato de grandeza, mas que foge
da realidade política. S~ Ex• foi destacado, está liberado
da reunião da Bancada, para ficar presente aqúl e ãcom~
panhar o que pode ac_ontecer na sessão.
L

O Sr._ Virgfiio Távora- Há o mais manifesto equívõ=-co a respeito.
-

O SR.:·rrAMAR FRANCO-- COntinuo, Sr. Presiden~
te. e uni assunto cansativo, mas vamos cumprir a nossa
obrigação:
..Taxas de: jurOs, no caso de atraso de pagamentos: o spread aumenta de2-lj8% para 3-1/8%. A determinaÇão da taxa permanece ao alvedrio do banco
credor, segundo o critério jã menCiOnado com a
agravante de poder exigir a aplicação de um critêrio
alternativo, caso julgue que o critério baseado na libor não- reflete adequadamente os seus custos de
captação de recursos financeiros. (ari. 2.6)"
O Senador Roberto Campos defende isto.
"Alêm desta sanção, o Banco Central responderã, Sr. Presidente, por perdas e danos. O certificado
(fatura) emitido pelo banco credor determinando as
quantias deVidas em função do atraso no pagamento (inclusive no tocante às perdas e danos) a indenização aplicável, bem como os juros, serâ conclusiva,
salvo se contiver mariifesto erro."
Não se pode - comentários nossos -nem discutir as
indenizações, nem as perdas e danos.
Taxas extras, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Taxa de disponibilidade de crédito, a chamada
commitment fee, incidente sobre o montante não
utilizado do total dos recursos postos à disposição,
no valor de 0,5%.
E:poca de pagamento: ttimestralmente.
Definição: para fins de incidência do commitment
fee, considera-se a parcela não utiliZada de cada
compromisso global de empréstimo, ou seja, a diferença entre o montante global estabelecido no adicional, no Aditional Loan Agreement e aquele efetivamente sacado pelo tomador.
O Ban~ Central autoriza o Agente a efetuar o
pagamento do commitment fee devido aos bancos
credores.
Isto tudo, Sr. Presidente, feito à reVelia do Congresso
Nacional, feito sem conhecimento da Nação. Também,
para que o Senado tomar conhecimento dessas coisas?
Mas, continuemos:
"Taxa de abertura de crêditos (Facility fees) de 1~
1/2% sobre o empréstimo total. O Banco Central
autoriza o Agente a pagai" os bancos credores, em
cada data de tomada de empréstimo, o facility Fee
devido a ele."
Agora, vem uma taxa que eu custo a ac_reditar que
conste do contrato, chamada taxa de agenciamento, a ser
paga anualmente e a ser fixada posteriormente entre o
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Morgan e o Banco Central (isso é o que consta do con-

trato).
..epoca do pagamento: a primeira parcela será
devida na assinatura do contrato do empréstimo, e
as subseqUentes, anualmente."
Nós não entendemos por que o Banco do :Brasil não ê
o agenciador; nós temos que pagar uma taxa de agenciamenta aO B3nco Morgan; de quanto, ninguêiri Sabe! Por
quê, tan1bém não sabemos.
"O Banco· Central e o Garantidor pagarão ao
agente - banco estrangeiro, Banco Morgan - todas as importâncias referentes ao principal e juros
sobre as notas promissórias, bem como as demais
quantias devidas sob este cov..trato, sem qualquer
deScOnto ou contra reivindicaÇão e livres de quaisquer impostos, taxas, contribuições, tributos pre-sentes ou futuros, ou quaisquer outros encargos,
ainda que posteriorlnenie venhanÍ a--sei--lnSÜtU.ídos
quer pelo Brasil, quer por uma agência governa~
mental interna, por qualquer juri-sdiÇão a partir da
qual sejam efetuados os pagamentos a qualquer
subdiVisãO política lotei-na do Brasil, oU qualquer
autoridade fiscal, bem como as multas e acrescidos
acaso devidos."
Em resumo, Sr. Presidente, livre, livre de qualquer coi~
sa.
Vejam agora, Srs. Senadores:
"Caso, entretanto, alguma talvez venha a ser imposta, o Banco Central pagará a importância integral, ficando ainda responsável, juntamente com o
Garantidor, pelo integral pagamento das quantias
adicionais qUe Sejam exigidas", de sorte que o principal e juros devidos ao banco credor sejam integralmente pãgos. O Banco Central fornecerá, atravéS do
Agente, cópias conforme (autenticadas) dos iecibos
das taxas quitadas, de sorte a comprovar que ele,
Banco Central, pagou todas as taxas devidas. Esta
garantia é válida até a e[etiva quitação dos débitos."
E, aqui, comentário nosso: permite-se, ou melhor
concede-se uma imunidade fiscal aos bancos estrangeir os.
Sr. Pre_sidente, volto a dizer que o gue falo e leio em
português, tem a correspondência em inglês .. Vou tentar
seguir à frente:
De todas as cláusulas constantes do texto, parece-nos
ser a que passaremos a reproduzir, a mals abusiva, posto
que assegura ao banco credor o direito de C4-igir do Banco Central, eventuais diferenças entre o lucro que esperava obter com o negócio, no momento da conclusão do
contrato, e aquele que efetivamente auferiu, em decorrência de circunstâncias supervenientes que aumentaram
os custos ou reduziram a margem de lucro.
Veja, Sr. Presidente, a tradução que se segue, e peço
desculpas ao Senado, por ser liberal; é bastante complexa. Mas é uma das taxas mais abusivas com um banco
estrangeiro nesse Projeto.
..Se a qualquer momento, após a entrada em vigor desse acordo, houver mudanças ou inovações na
lei aplicável, ainda que a nível de decreto, ou mesmo
em decorrência de nova interpretação dada aos textos, por qualquer entidade governamental, ou ainda
que a essência de acordo com os procedimentos
bancários regulares, por parte de qualquer banco
credor, relativamente à imposição ou diretriz traçada por qualquer entidade governamental, ainda que
não tendo a força de lei, sujeito qualquer dos bancos
credores ou suas filiais comprometidos com a abertura de linhas de crédito, ou credores de importância a qualquer tax-a, imposto ou outro encãrgo relativamente a esse acordo, à gara,ntia ou às notas pro-

missórias, ou modifique a base de taxação dos pagamentos a qualquer banco· ou às suas agênCias, que
sejam obrigados a efetuar, ou estejam pendentes
quaisquer empréStimos relativos ao prinCipal, os juros incidentes sobre as notas promiss6riaS, ou ainda
reJativamentea qualquer outra importância devida
com base nesse acordo, com respectiva garantia."
E aí segue, Sr. Presidente, esta cláusula, para dizer
que:
"Em tal caso exigirá do Banco Central, através
do agente, que ele pague ao agente, para crédito do
banco credor em períodos regulares de tempo, tal
importância adicional, de sorte que o__banco credor
seja compensado_ por esse- custo acrescido_ou reduzido, se for o_c_aso, em relação ao seu lucm.
Tal importância, ou- iriiportâncias, serão pagas
no último dia de cada. perfodo de pagamento deju.
róS, relativo ao período em que se _verificou o au~erito de custi?- ou a ~edução de lucro _e será pago
imedja."ia.menle ao e~cer~amento do semestre. Ca.da
banCo_ credo_r _concorda que envidarâ esforços para
notificar prontamente" o Banco Central e o garantidor de qualquer evento que lhes assegure_o _direito e
a percepção de tais quantias adicionais, tais como
referidas na frase anterior: o _certificãdo, a decla·
ração, ernitído.por tal banco credor estabelecendo
as bases para determinações das quantias adicionais
necessáríãs-plrra comperisar o banco credor, tal
como o supra mencionado será conclusivo, salvo
erro manifesto.
Continuo, Sr. Presidente, tristemente, mas continuo:
Cláusula de garantia: O Banco Central, -veja Sena·
dor Fábio Lucena, o Banco Central afirma que inexiste
impedimento legal aos termos do contrato, segundo a lei
brasileira. Está escrito na sessão 7•, em inglês. A fazenda
Nacional diz o quê? Idêntica afirmação, na qualidade de
avalista, faz o Tesouro Nacional.
O Banco Central afirma que tem os poderes
"necessários parã assumir e executar as obrigações decorrentes desse contrato. Os termos deste
aCõrao São exequíveis, coJi"stituindo obrigações vin~
culantes para o Banco Central, nos termos pactuados. Todas as necessárias ãuto-rizações legislativas",
vou repetir: "Todas as necessárias autorizações legislativas administrativas e goverri.affientais para autorizai- a transação foram concedidas."
Qual aUtOrização legislativa, nós não sabemos.
"O Banco Cen_tral obteve todos os necessários
consentimentos, licenças, permissões, ordens, decretos, aprovações 1 bem como fez todas as
- ... declarações e registras com as agências governamentais competentes, bem corno cumpriu todos
os ditames exigidos em relação ao cumprimento dos
termos contratuais ... "
e .o Banco Central quem diz ...

..0 aqui -disposto não contraria: 1'1-A Lei
4.595, de 3l de dezembro de 1964 ...

n9

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me desculpe se estou
atrapalhando o seu pronunciamento, mas quanto ao
item anterior eu gostaria que V. Ex• relesse, quando disse
que toda a tramitação legislativa ...
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• quer que eu leia
em inglês, ou quer que eu leia em português? (Risos.)
O Sr. Pedro Simon -

Em português. (Risos.)

O SR. ITAMAR FRANCO -

Muito obrigado.

... "Todas as necessárias autorizações legislativas,
administrativas e governamentais, para autorizar a
transação, foram Concedidas".

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seçã~ II)

Agosto de 1983

Enfim o Banco Central dá essa declaração.
O Sr. Pedro Sim_on - Então, o Banco Central mente,
escancaradamente, dizendo que foram dadas autori-

zações legislativas e não passou por qui. E aqui se diz
que não precisa; lã se diz que foi dada a autorização legislativa.

O SR. ITAMAR FRANCO- Está escrito isto, Sena- dor Pedro Simon, inclusive na tradução Que t.ri:emOs.-O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, tambêm não

desejo

~trapalhar

o seu procedimento, mas ...

O SR.ITAMAR FRANCO -De modo algum, Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena--...-V. Ex• ensejqu_a solução do
problema da dívida externa pelo Senador Robe;rto Campos, uma vez que ele entende que o garantidor não é o
Brasil, quando o contrato reza que o garantidor é a Fazenda Nacional, isto ê, a Fazenda Nacional é o Brasil.

O SR. ITAMAR FRANCO- O_Tespu.ro Nacional.
O Sr. Fábio Lucena- Sim, o Tesouro Nacional. En·
tão, neste caso,já que o Banco Centrai ê o único--respon~
sável, basta extinguir o Banco Central e acaba-se toda a
dívida externa do Brasil, que não é do Brasil, é do Banco
Central, de acordo com o Senador Roberto Campos ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Continuo, Senador Fábio Lucena:
•• ... O aqui disposto .. - diz o Banco Centralcontraria a Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de

·~não

1964... pai- ter ações posteriOres; nem outra lef pertinente ao Banco Central, qualquer lei ou contrato
vinculante para o Banco CentraL Os cfitérios deCorrentes do principal, juros e outras importãncias, terão o mesmo privilêgio que tOdOS-Os demais pagamentos decorrentes de empréstimOs externos existentes ou por existir. Não há qualquer garantia real
segurando o pagamento da dívida externa, quer em
relação às propriedades atuais do Banco Central,
quer em relação às que posteriormente vierem a ser
adquiridas."
O Banco Central não tem nenhum compromisso com
seus haveres. Em resumo, é o que diz estii cláUSula.

"Este acordo está conforme as leis brasileiras, e
as obrigações do Banco Central são exequíveis n·as
cortes brasileiras."
Aí, Sr, Presidente, creio que é uma informação por demais temerária do Banco Central. AcordO, no nosso entendimento, eivaào eni cláusulas u-surãrias . .E:, na menor
das hipóteses, contestável no Direito Brasileiro.

.. Não há cessação de pagamento pendente, nem
qualquer evento que, com o correr do tempo, possa
acarretar a cessação de pagamento (moratória)."
Afirmação falsa também, Senador Pedro Simon, porque quando se firmou isso, o -Brasil jâ-devia.
"Não há qualquer ação pendente ou, na medida
do conhecimento do Banco Cential, qualquei procedimento perante o Tribunal ou agência governamental ou outro Tribunal arbitral, a não ser que alguns- veja, Sr. Presldente, essa é irilpOrtariiíssima
- a não ser alguns que são frívolos e desprovidos de
mêrito ... "

NóS não sabemos que ação frívola ou desprovida de
méritO há hoje contra o Banco Central. Mas é o próprio
Banco -central que diz:
"Alguns que são frívolos e desprovidos de mérito", ou na medida que seja do conhecimento do
Banco Central, capaz de afetar adversamente a capacidade do Banc_o Central em cumprir suas obrigações.
Continuo, Sr. Presidente, dizendo novamente que é
triste a um SenaOor da RCPública ter que ler isto ao Plenário- do Senado:

"0 Brasil é-um membro do Fundo Monetário Internacional e está habilitado a usar dos seus recursos."
Afirinaçãõ -taritbém teinerária, Sr. Presidente, Pois
precisamos primeiro cumPrir as condicioiulntes do Fundo Monetário Internacional.
.. "Não há qualquer tributação no Brasil, relativa
ao cumprimento desse acordo e das notas promissórías, bem como relativo aos pagamentos devidos."
Então perguntamos nós: como afirmar isto?
O Banco Central deveria saber que não se concede
imunidade fiscal em instrumento contratual. E o mínimo
que se pediria ao Banco Central.
ContinUo, Sr. Presidente:
"Não há necessidade do registro do acordo perante o órgão governamental ou corte nacional. A
escolha da lei de Nova Iorque como tutelar do acordo não cOntraria a lei brasileira. O Banco Central
está sujeito à lei civil e comercial do Brasil e não
goza de imunidade sobre a lei brasileira."
Garantias: o garantidor tem plenos poderes para
conceder aval - é aí...

O Sr. Pedro Simon- V. Ex' está dizendo uma coisa
da maior importância. Se, como se diz ci Senador Roberto Campos, o Banco Central é uma autarquia de Direito
Interno, como pode uma autarquia de Direito Interno
assumir esse compromisso de que o forum competente é
o de Nova Iorque e não o interno do Brasil? Quem dá a
uma autarquia de Direito Interno, e se é uma autarquia
de Direito Interno é regida pelas normas brasileiras,
quem lhe dá o direito de abrir mão do foro brasileiro,
como foi feito aí? Em nome de quem eles fizeram isso?

----0 SR. ITAMAR FRANCo"-_:_ Senador Pedro Simon,
aqui tudo se pode e a.Nação assistindo, eu- não diria que
ela assiste passivamente a isso porque, lamentavelmente,
a nação brasileira não conhece esses acordos, sequer o
CongresSo Nacíonal os conhecia há atê bem pouco tempo.
Ainda há coisas mais graves, Senador Pedro Simon, V.
Ex• hã de verificar no decorrer do meu pronunciamento

..A execução e concessão do aval foi devidamente
autorizada por todas as autoridades administrativas
e não contraria qualquer lei. Para a validade do
Aval não ê necessária a obtenção de quaisquer autorizações suplementares."

O Congresso Nacional não existe.
"A te pública ou crédito do Brasil estão vinculados ao pagamento e asseguram as obrigações:
- ------ IsSO eu vou repetir, Sr. Presidente:
A fe pública e o crêdito do Brasil eStão vinculados ao pagamento e asseguram as obrigações.
Não -há privilégio de ordem em relação a outros
débitos externos existentes ou que vierem a ser contraídos.
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Não hâ qualquer contestação administrativa ou
judiciária perante qualquer entídade tendente a invalidar os termos do contrato ou do aval concedido.
O garantidor é membro do FMI" - como eu
disse - "e está habilitado a 'usar seus recursos. E.
agora:
:E. concedida isenção fiscal aos pagamentos".
As informações contidas no Memorandum de lnformações fornecido aos Bailcos são corretas e precisas bem como não há omisões de fatos relevantes."
E aqui vale a pena lembrar, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que mesmo o Banco Central dizendo isso, o Banco Morgan não se responsabiliza pelas informações do
Banco Central e diz aos outros 218 bancos estrangeiros
que, a qualquer momento, ele pode se retirar e não assume nenhuma responsabilidade pelas declarações do Banco Central.
As informações contidas no memorandum de informações são corretas e apresentam- "tradução"
-razoavelmente os haveres e responsabilidades do
garantidor~

A escolha da lei de Nova Iorque como a lei do
contrato é válida no Brasil.
Resumo, Sr. Presidente, de algumas condições resolutórias.
Senador Pedro Simon isso é especial para V. Ex'
Na ocorrência de quebra das condições contratuais, por qualquer das partes integrantes (Banco
Central, Tesouro Nacional e empresas estatais), inclusive não pagamento pontual "-é uma condição
de uma cláusula resolutória não pagar pontualmente" - deixar o Brasil de ser membro do F~I, não
receber o País crédito ampliado do FMI. .. "
f: por isso que disse que há uma perfeita ligação
entre o Fundo, os Bancos Internacionais, o BIS e o
próprio Tesouro Americano ... ser aprovadã ~guma
Lei que submeta esses acordos a outras condições,
haja indisponibilidade de moeda estrangeira para as
empresas-privadas realizarem pagamentos ao exterior; seja declarada uma moratória, autorize o Banco Cellttal pagameritos adiantados de dívida externa, fica automaticamente rescindido o- contrato e
exigível a totalidade da dívida imediatamente (principal e encargos). A inobservância dessa obrigação
acarreta a responsabilidade por perdas e danos."
Em seguida, Sr. Presidente, eu faço um detalhamento,
especificando os casos da chamada condição resolutória.
Leio apenas algumas para não cansar o Senado da Re-púbHca.
-~'Caso_ haja - veja, Senador Fábio Lucena uma inadimplência no contrato de empréstimo firmado com o Citibank"- agora já ê com o PrOjeto
2 --"inclusive, relativamente às estatais (BNDES,
CVRD, PETROBRÃS, Banco do Brasil etc. .. "

Há, também, uma cláusula comó condição resolutória ...
Posição do Banco Morgan, como mandatário:
O Morgan <!etên1 o m<?nopólio da representação
dos bancos que formam o consórcio, de tal sorte
que as operações só podem ser efetuadas por intermédio dele, O mandatário não assume qualquer res~
ponsabilidade nem pelo acordo em si nem pelo seu
cumprimento. Caso em alguma- transação venha a
sofrer qualquer prejuíz_o, tem direito de ser indenjzado pelos participantes do consórcio. O Morgannão assume nenhuma responsabilidade sobre o que
consta do Memorandum Técnico de Entendimentos
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e nem tão pouco sobre os dados que venham a ser
fornecidos Pelõ BanCo Central".Apesar disso tudo, eles ainda temem o Banco
Central.
O Morgan se reserva o direito de se retirar da
operação a quàlquer momento."
Quando o_ Banco Morgan entender, ele se retira
da operação.
'Garantias do TesourO" - Gaiantias do Brasil,
e o Senador Roberto Campos acha isso normal, e a
maioria da Bancada do Governo talvez o mesmo.
"O Tesouro se compromete a incondicionalmente e irrevogavelmente responsabilizar-se solidariamente com o Banco Central pelo pagamento pontual das parcelas (principal e encargos) e isto, independentemente da ... "
Veja Sr. Presidente, é in9rível, mas isso está esCrito, e
nós assinamos!

O Sr. Fábio Lucena -

Eles.

O SR. ITAMAR FRANCO " ...--da validade, legalidade ou executo_t:iedade
deste Acordo."
Isto estã escrito, Sr. Presidente, Senador Roberto Saturnino. Isto está escrito!
O Sr. Roberto Saturnino- Eu nem chego a entender o
que exatamente quer dizer isso, porque é algo tão infeliz,
tão absurdo, que di:ixa a gente perplexo. O que ser à que
quer dizer esse absurdo? Está firmado aí pelo Banco
Central?
O SR. ITAMAR FRANCO -Está, e inclusive em inglês, que V. Ex• lê muito bem. Está aqui a correspondência em inglês.
"O Tesouro - Senador Roberto Saturnino "renuncia à apresentação de qualquer protesto, benefício-de ordem, pagamento sob protesto, ou qualquer outro ato que condicíone a validade do pagamento.
A garantia in-depende de uma prévia pretensão
contra o Banco Central, o Morgan pode exigir dire-tamente do garantidor, o Tesouro. A garantia fornecida tampouco será revogada ou suspensa."
Sr. Presidente, essa constatação desse contrato, Srs.
.Senadores, e aí, sim, Senador Virgílio Távora, é que eu
lamento a ausência dos Srs. Senadores da República,
porque o que eu vou ler neste instante, Sr. Presidente, está escrito, choca profundamente a nós. Não, nós da
Oposição, mas choca a nós como cidadãos brasileiros, a
nós nacionalistas, e eu diria, Sr. Presidente, a todos os
patriotas deste País.
..A garantia fornecida tampouco será revogada
ou suspensa por força de norma, regra, lei ou mudança na estrutura de poder constitucional."
Sr. Presidente, se eu parasse nesse iiistarife, se nesse
momento terminasse o meu pronunciamento dizendo
que nós não podemos mudar a nossa norma, a nossa regra e nenhuma mudança na estrutura de poder, eu creio,
Sr. Presidente, que eu poderia pelo menos merecer duas
linhas num notíciãfio- Policial da imprensa nacional. Já
que nós não esperainos, Sr. Presidente, que o nosso pro~
nunciamento, amanhã, tenha aquela repercussão que
gostaríamos que tiVesse, não por ca)isã- do Senador por
Minas Gerais, para que o povo brasileiro conheCesse em
detalhes o que, em nome dele e em nome da Nação, se
assina com os credores internacionais.

.. Foro competente,
o Banco Central se submete irrevogavelmente a
qualquer corte do Estado de Noya Iorque ou da
União (norte-americana ... ) ou às cortes inglesas de
Londres para qualquer demanda. Renuncia taro- bém irrevogavelmente e no mais amplo sentido a
qualquer objeção que- ele possa vir a ter quanto a
esse foro. O Banco Central concorda em Que a sentença prolatada será final e poderá ser executada
nos Estados Unidos, Nova Iorque ou no Brasil ou
qualquer outra corte que eventualmente tenha jurisdição sobre o Banco Central.
A decisão será sempre final, Sr. Presidente.
Para fins processuais, o Banco Central, irrevogavelmente, nomeia as agências do Banco do Brasil
em Nova Iorque e Londres para receber citação e
representá-lo na demanda.
O Banco Central renuncia a qualquer imunidade
que possa ter contra medidas executória de seus
bens, em qualquer lugar, no Brasil ou no exterior.
Nenhuma disposição constante deste contrato pode
ser interpretada como limitando o direito do Agente
ou dos Bancos Credores de a;<;ionarem o B.C., perante qualquer jurisdição ou de executarem uma de-cisão final em qualquer jurisdição.
Consta do contrato uma clãusula geral de arbitragem válida para os dissídios entre os bancos e o
BrasiL O Tribunal arbitral será composto de 3 árbitros, cada um indicado por uma das partes e o 39 de
comum acordo entre os 2_ primeiros árbitros, conquanto que seja advogado inScrito ria Ordem dos
Advogados de New York.
Tem de ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Nova Iorque.
Caso não cheguem a um acordo, devolver~se-á
esta competência ao Presidente do BIRD e se este _
não _o fizer, a indicação cabe!á ao Presidente do los-_
titufõ de Arbitragem de Londres.
São três; o -desempatador tem de ser um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Nova Iorque ou indicado pelo BIRD ou por Londres.
A menos que haja disposição expressa em contrário, o arbitramento observará o disposto da Convenção do BIRD para julgamento dos Dissfdios de
Investimentos entre Estados. O forum será sempre
New York e a língua o inglês.
A decisão final será prolatada com base na lei
aplicável (de New York) e não levarâ em conta a
eqUidade. O garantidor renuncia a qualquer defesa
baseado no fato de ser Estado soberano."
O Sr. José Fragelli- Renuncia a qualquer defesa por
ser Estado soberano, mas não é reconhecido como Estado.
O SR. ITAMAR FRANCO - E não é reconhecido.
O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador, por favor. No
debate com o Ministro Delfim Netto, eu li algumas cláti~
suJas desses acordos, inclusive a seguinte:
"Na medida em que o garantidor ê ou se torna
investido de qualquer imunidade, decorrente de
procedimentos judiciais, ou de execuções judiciais
no Brasil, ou decorrente de execução forçada, reali~
zada no Brasil, fundamentada no direito de soberania, ou mesmo relacionada com qualquer outra matéria que surja, ou que esteja relacionaâa às suas
obrigações neste acordo, o garantidor, o Brasil, concorda irrevogável e incondicionalmente, a não postular, nem reclamar taiS ímunidades que estejam re-
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lacionadas às suas obrigações ou com qualquer outra ·matérià que -sejã-Objeto deCorrente -ou conexa
com o presente acordo."
Em sua resposta, o Ministro Delfim afirmou, conforme os Anais, o seguinte~ Não há como fazer uma leitura
tão .defeituosa. "O Sr. Fábio Lucena- Está no acOrdo!
O Sr. Delfim Netto - Não está no acordo! E eu não
pude debater porque o Regimento não permite. Está no
acordo, conforme V: Ex~ está provando agora. Observou
o Senador Alberto Silva: mentiu deslavadamente para o
Senado. Não há outro verbo a conjugar.

O SR. ITAMAR FRANCO_---You repetir.
Antes, Sr. Presidente, gostaria de agradecer a maneira
cavalheiresca com que V. Ex• estã me permitindo continuar na tribuna. Dentro de 10 a 15 minutos no máximo,
jã que V. ·Ex• observa, e deixando de ler algumas páginaS
de meu pronunciamento, espero concluir meu discurso.
O gararltidor assegura que o julgamento do Tribunal arbitral não será impedido de ser executado
no Brasil pela simples razão de tratar-se de _um ente
soberano.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JTAMAR FRANCO- Ouço_o nobre Líder,
Sei1ador Humbertõ Lucena.

o- Sr. Humberto Lucena- Sr. Senador Itamar Fqmco, apresento minhas escusas por não ter estado aqui
desde o início do discurso de V. Ex•, em face de compromissos da Liderança, em primeiro lugar, numa reunião
com o Presidente Ulysses Guimarães para preparatória
da reunião da Executiva Nacional de amanhã à tarde; e
segundo, porque tivci-Que receber, Com hora marcada, o
Conselheiro de Negócios da Embaixada da Romênia no
Brasil. Ainda bem que chego a tempo para cumprimentar V. Ex~ na tribuna, e dizer que, no meu gabinete, ouvi
parte do pronunciamento de V. Ex~ com o qual me congratulo, inclusive porque fico muito .à vontade por ver
que coincidimos no nosso ponto de vista e nesse particular, aliâs, toda a Bancada do Partido. Sabe V. Ex• que,
há pouco tempo, antes do recesso, fui a essa tribuna fazer um discurso nessa mesma linha de V. Ex•, denunciando a assinatura do Banco Central, com os bancos estrangeiros, no chamado Projeto II, justa~ente chamando a
atenção para o atentado que ele representava à soberania
nacional diante, sobretudo, de dois pontos: da renúncia
do foro brasileiro e da renúncia à impenhorabilidade dos
bens do Banco Central, ao arrepio da Constituição Fe~e-
ral. Esse discurso, graças a Deus, embora não tenha tido
maior repercussão na Imprensa, conseguiu abalar setores impOrtantes ~a vida nacional, entre os quais o Instituto dos Advogados do Brasil, que emitiu uma nota a
respeito, e o Conselho Fe~eral da Ordem dos Advogados, que reunido, conforme me telefonou o Presidente,
daquele Conselho, decidiu por unanimidade representar
ao Procurador~G_eral da República, no sentido de pedir
ao Supremo Tribunal Fe~eral a declaração de inconstitucionalidade do Projeto II. E por igual, a Ordem dos
Advogados, Secção do Rio de Janeiro, deliberou entrar
com uma ação por crime de responsabilidade dos Minis-_
tros da área econômica, pela assinatura desse documento. Creio que,-de igual modo, caberiam as mesmas medidaS de caráter judicial no que tange ao Projeto I, que é
objeto do pronunciamento de V. Ex• Meus parabéns a V.
Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO ~Eu é quem agradeço a
intervenção- de V. Ex•, nobre Líder Humberto Lucena,
V. Ex• não precisaria pedir desculpas pela ausCncia.
Nós entendemos os compromissos que o Líder do nosso
Partido tem, e.recordamos também do pronunciamento
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que V. Ex' fez sobre o Acordo II com o Citibank e mals
43 bancos estrangeiros.
Continuo, Si. PresideÍlte. "Por convenção entre as
partes, fica acordado que o aco!do rep-resenta título executivo extra-oficial, sujeito portanto a procedimento sú~
mãrio de cobrança previsto para tal tipo de crédito."
Se o Brasil não pagar, em 24 horas eles poderão agir
contra o Banco Central. A lei" aplicável é a lei do Estado
de Nova Iorque.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo agora o contrato, chamado Projeto J, para concluir o meu pensamento,

naquilo que, entendo, como Representante de Minas
Gerais, devo fazer.
Srs. Senadores, hoje, portanto, não sabemos a-o certo
o que nossos credores pretendem cobrar. Os precisos ter·
mos originais do gigantesco Cndividamento permanecem
desconhecidos, os contratos recentemente vindos a lume,
entretanto, evidenciam que os nossos _c_redores_ sabçm e
astutamente se reservaram todos os direitos póssiveis e
imagináveis, inc1usive quarito à fixação da t::ua de juros.
A lei dos contratos é a vontade unilateral, potestativa
e ilimitada do credor. Seria despiCiendo enfatizar que-o
direito dos povos civilizados repele pacto de tal natureza.
Até aqui, Sr. Presidente é onde tenho uma posiÇão firmada e formada.
"A tese isolada da moratória nu~ca nos seduziu,
quer por ser imprecisa, qUanto ao conteúdo, quer
por representar um aprioriStico reconhecimento -da
legitimidade do que vem sendo exigido. Seria a mo.w
ratória urria simples dilação temporária dos praz..os
de vencimentos do principal e acrescidos, obtida
com o·consentimento do_ credor'? Ou, então, seria
uma suspensão unilateral dos pagamentos até uma
renegociação- futura, igualmente objeto de aquiescência por parte dos credores, seria, finalmente, o
não reconhecimento de_ todos os contratos e com-_
premissas'?"
Essas indagações, Sr. Presidente é que me levam a reafirmar, mais uma vez, que a tese isolada da moratória
não nos seduz.
Do exposto, verifica~se Que c:i-P3:ls, atualmente, se encontra numa encruzilhada histórica. De um lado, está a
instituição finariceira mentôra-das ecónorilias do mm1do
ocidental a nos exigir condições politicamente inaceitáveis para a obtenção dos "créditos ampliados", necessários ao reescalonamento da dívida, a saber: redução
dos salários reais ôos empregados, contenção dos giistos
públicos; cortes drásticos no orÇamento, retração da atiw
vidade produtiva do setor estatal e, finalmente, uma re·
cessão económica brutal que jã vem acarretando um inaciço desemprego e o_ precoce sucateamento do nascente
parque industrial interno.
A aceitação dessas condições, Srs. Senadores, implicaria num violento retrocesso económico, com o agravante
de nos tornarmos ainda mais dependentes do mundo desenvolvida. De outro lado, deparamo-nos com as exigências extorsivas do sistema banCário lnierriacíonai; que
nos impõe condições e termos usuráriõs pai-a aSsegurar a
rolagem da dívida. A manutenção de tais vínculos Obri~
gacionais ·levaria em cui'to lapsO de tempo a entrega a
título de dação em pagamento das riquezas nacionais
como única forma de saldar o simples encargo de uma
dívida que jamais cessará de crescer. A visionária pretensão dos setores governamentais, segundO a qual seria
possível resgatar o exigido, pela obtenção de saldos comerciais, revela-se, dia a dia, iilexeqüível. Além do mais,
é de se reconhecer que tal estratégia tende a perpetuar
um estado de submissão, porqUanto sempre estãremos a
depender não só das condições do mercado externo,
como da boa vontade dos compradores potenciais em
adquirir nossas mercadOrias. A experiência demonstra à

-

sociedade que, verificada tal situação, o preço ofertado
iamais corresponde· a-o real valor do bem transacionado
Sr. Presidente, diante de tal quadro, nada justifiCa a
permanenciii do Brasil no Fundo Monetário Internacional, nem os esforços revidados no sentido de reciclar os
recursos fornecidos pelo sistema bancário privado. A
Nação ex~_ge do_S respo_nsáveis pela condução dos neQócios públicos a imediata denúncia·, tanto do acoido corlstitutiVO do Fundo Monetário lnternacioflal, como çlds
ajustes e dos contratos assumidos junto aos órgãos financeiros multinaCionais, entendido eSte voCábulO coino
um ato unilateral e l!Oberano de rompimento de todos os
víilcu!Os obrigacionais ora existentes..
Não ~e diga que essa atitude, Srs. Seriadores, repfesenta por si só uma violação das normas legais pertinentes
ao caso.
No que tange ao Fundo, autoriza-nos a tanto o disposto no art. 26, seção 1, da respectiva carta e, aqui, chamo mais uma vez a atenção dos Srs. Senadores:
~'Qtialql!er membro poderâ retirar-se do Fundo
-em qit3Jquer época, mediante notificação, por 'escrito, ao Fundo, em sua sede~ A retirada se tornará efe-tiva -na data ~m que for récebida a notificação."

.. De resto, caso não seja adotada tal .atitude, Sr. Presidente, e aí é que chamamos a atenção particularmente do
-nobre Líder Humberto Lucena, correremos o risco de
ver aplicada a disposição contida nas seções seguintes do
mesmO artigo:
"a) Se um membro deixir de cumprir qualquer
de suas obrigações, nos termos desse convênio, o
Fundo poderá declarar o pais membro impedido de
utilizar__ Qs recursos gerais do Fundo.''
Sr. Presidente, como é que pode o Partido do Movimento Democrãtíc<{Biasileiro ai::_útar-as irllposições, hoje. ditadas Pelo Fundo Monetário Internacional à Nação
brasileira?
"b) se;. -após esgotado um p-razo razoável, Õ
membro persistir em deixar de cumprir qualquer de
suas obrigações, nos termos deste convênio, este
membro poderá. ser solicitãdo a retirarwse do Fundo,
por decisão da junta de Goverriadores, adotada por
maioria de Governadores com 5% do total de poder
de votos."
O Sr. Humberto Lucena- Permire V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO Lfder Humberto Lucena.

Ouço V. Ex•, nobre

O Sr. Humberto Lucena --Ouço V. Ex• termiriando
seu brilh-ariie diSCurso e acho que nã~ poSso deixar de intervir nas-Suas Palavras, para colocar duas questões: a
prímelrã- conl relação à parte em que V. Ex• indaga como
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro pode
aceitar as exigências do Fundo Monetário Internacional.
Pelo contrário, no_bre Senador, V. Ex• há de convir comiw
-g-o. Temos protestado; diariamente, contra o alinhamen·
fõ do Brasil com o Fundo Monetário, a submissãO- do
Brasil ao Fundo Monetário e, pOr ConsegUinte, contra
-veementemfmte às exigências·_ aCeitas, peJo Brasil, pelo
GOverno brasileiro, de tal sorte que nos levaram a assi-· nar acordOs cOmo este, a qUe V. Ex• se refere, e ao Qual
me referi. E, mais do que isso, alterar internamente ale-gislação salarial, comprimir o déficit público, a ponto de
chegarmos- ao zero, em matéria de inv~tiriü::nto, levando
õ -País à recessão e, por conseqüência, ào desemprego. E
ta:ntO que por não estarmos de acordo com o atrelamento do Brasil, neste instante, aos figurinos do Fundo Monetário, é que _estamos, neste particular, com V. Ex•
Achamos que, realmente, o Brasil não deve mais perma-
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necer submetido ao Fu,ndo Monetário, tanto assim que
coerentemente somos favoráveis à moratória. Veja V.
Ex•. o que i10s-declara o economista Celso Furtado, com
sUã ComPetência, com a sua capacidãde. Em entrevista
publicada e comentada pelos jornais do País, ele nos diz
-que já estamos em estado de moratória tácita. Por quê?
Porque o Brasil está em atraso no pagamento de cerca de
maiS de dois bilhões de dólares, hoje, diante do mercado
financdro internaCíoitar O Q.ue é que estâ crescendo den~
tro do PMDB, a essa altura, e que, talvez, ao que tudo
iridici, ·leVe o PteSiderité dO Partido- a propor, em discurM
so e; depois, nõ p·rograffia que pretende fazer em cadeia
nacional de rádio e televisão, Pela Justiça Eleitoral? a
idéia d_o reconhecimento de uma moratória pelo prazo
de três anos, istO é, durante três anos nós diríamos que
não pagaríamos a nossa dívida e, neste prazo, iríamos fazer a renegociação para· o- futuio'. Isto em relação aos
bancos privados, porque 70% da dívida externa é com os
bancos PrivadOs; 30%; de governO a S;overnO e com Os
bancos internacionais públicos. Então, os outros 30% sefiam réilegQcíaOoS.de gõVernõ- a gOverno. A posição do
PMDB, parece-me, é perfeitamente--coerente, neste instante, e acho que a divergência que haveria no momento
seria~ talvez, plenamente superável se V. Ext se ativesse
mais aos posicioõámentos que o Partido tem tido, nesses
últimos tempos, em torno dessa inatéria .

a

e.

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Humberto Lucena, a última observação de V. Ex• eU não aceito. Não
aceito, porque, ao contrário do que pode pensar V. Ex•,
. eu estou sempre atellto ao posicionamento do Partido.
possível que, por ser um simples Senador do Estado de
Minas Gerais, eu não tenha acesso à corte do PMDB.
Mas, seguir a linha partidária, discordando apenas'daqueles que cumpriram alg~ nas praças públicas e, hoje,
no exe_rcício dos cargos, rtão__ cumprem aqUilo que pro-meteram, se isso não é acompanhar os postulados do
Partido, eu não sei.

e

O sr; Humberto Lucena - Permite V. Ei• i.im aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO-- Não posso receber essa
admoestação de V. Ex•, não aceíto. V. Ex' vai me permiM
tir, darei o aparte, depois, com muito prazer, mas não
aceito~ porquanto, desde 1966, numa cidade difícil na época, Cidade de Juiz de F o.ra, minha cidade, eu ingressei
no MDB e, lá, V. Ex• há de se recordar que da minha ci~
dade partiu O movimento ievolucionãrio. Em 1967, fui
-eleito prefeito· -de Juiz de Fora. Desde então, Senador
Humberto __ Lucena, tenho seguido a linha partidária.
Agora; o que eu nãO posso c-o-ncordar e não concordo,
nãQ é por não ser chamado, como Senador, a participar
da corte do PMDB. Não me importo e nunca me importarei, porque, ao ser convocado para pertencer ao diretório nacional, Senador Humberto Lucena, cedi o meu
lugar ao hoje prefeito de Juiz de for_a, o Deputado Tarcfsio Delgado, porque entendia qU:e eu, presidindo o
PMDB mineiro, quando ilÍnguém ãCreditava, quando
éramos ·cinco só, quando eu arriscava õ meu mãndato de
Senador, quando as maiores lideranças do meu Estado
se uniam para forinar o então graOde- Partido Popular,
Senador Humberto Lucena, el! fui o primeiro cidadão do
PMDB a fincar as estacas em Minas Gerais naquela altu·
ra. Talvez V. Ex• nãO saiba, mas naquela altura, ser do
PMDB era muito dificil, como eu disse, face às grandes
lideranças tradicionais que se uniam, hoje, uma jâ do
nosso lado.
O que eu não posso· concordar, Senador Humberto
Lucena, primeiro, ê com a admoestação de V. Ex• e, segundo, aí é uma posição que tenho, Sr. Presidente, face
aos estudos, é com a posição irrealística, quando o meu
Partido fala Cm moratória e fala, ao mesmo tempo, que
não concorda com ·o Fundo Monetário Internacional.
Basta ler, Srs. Senadores, Srs. Membros do meu Partido
-pelo menos do meu Partido até agora- basta ler que
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uma das cláusulas, uma das condições resolut6rias, Sr.
Presidente, é que o Brasil, se declarir a moratória, ele
rompe com os bancos privados, como disse o nobre
t.fder do meu Partido, com 70% dessa dfvida correspondente. Mas, o que que diz a outra cláusula dos bancos_
privad_os, que o Brasil assinou? ~ que também, como
condição resolutória, se o Brasil não receber o chamado
crêdito ampliado do Fu,ndo_ Monetário Internacional,
esse acordo está rompido.
Então, eu pergunto, Sr. Presid_ente: como ê que nós va-

mos pedir uma moratória - e eu vo_u dizer, no final, o
meu pensamento - como nós vamos pedir uma moratória ao banco privado, se ele coloca, como sujeito principal do seu contrato, que o Brasil tenha o acordo ampl~do com o Fu,hdo Monetário Internacional, porque
senão ele rompe, na mesma hora, e, en;t 24 horas, através
de uma ação extra~judicial, ele vai contra os haveres do
Banco Central? Eu não_ enten_do, Sr. Presidente, até que
me provem- até que me provem que o PMDB, nesta li~
nha de pedir moratória, acaba não concordando com as
determinações do Fup.do Monetãrio Internacional- até
que me provem, Sr. Presidente - e possivelmente não
serã nesta sessão, porqUe acredit~ que seja um- assunto aser debatido seJor chamado à çorte do PMDB para ex'plicitar o m~u pensamento.
O Sr. Humberto Lucena -:-: P_ermite V. Ex•?
O SR. ITAMAR FRANCO-- Permito, antes-de continuar.

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• entendeu mal as minhas palavras. Longe de mim, Senador Itamar Fr~nco,
fazer· qualquer admoestação a_ v. ~x·. que é um dos se~
nadores mais dinâmicoS, inais produtivos, mais assíduos,
não só no plenãrio, mas em todas as Comissões, em
nome de nosso Partido, e sei de sua história. Ninguém
mais do que eu conhece e admira a história de V. Ex•, lá,
em Minas Gerais, sua grande vitória em- 1974, a grande
vitória que o Partido_ lhe deve, Mas, apenas, quando eu
disse que talvez V. Ex• não estivesse se atendo bem aos
posicionamentos do Partido, foi riessa m-~téria- Que V.
Ex• estã abordando, porque V. Ex• .que criticou o Partido, dizendo que não sabia como o PMDB admitia as exi~
gências do FMI. Então, chamei a atenção de V. Ex•, di~
zendo que isso não é verdade, porque temos protestado
diariamente contra essãs exigências e ·aairiitiinos um
rompimento com o f;t-.;11. E, para romper com o Ft-.:fi, é
preciso a moratória, nobre Senador, porque, evidentemente, que a moratória leva ao rompimento com o Fu,n~
do, ou V. Ex• acha que o Fundo vai aceitar a moratória?
O SR. ITAMAR FRANCO-,- Não, Ex•, V. Ex• come~
te um engano profundo.

O Sr. Humberto Lucena - Permita que eu tCrmine o
meu raciocínio. AgOra; ou1ia: -coisa: moratória não se
pede e nem o PMDB está pedindo. Moratória se reco~
nheC:e. O Brasil, como disse Celso FUft"ado, jã estã em
moratória tácita. Então, temos-que reconhecer o estado
de moratória e dizer que não ·podemos pagar, durante 3
anos, no mínimO; os- nossos cOiri:Promissos in~erililcio~
nais. Essa é que é a questão ..
O Sr. Roberto Saturnino -

Permite V. Ex'?

O SR. ITAMAR FRANCO -Com praze_r.
O Sr. Roberto Satumlno- Acho que é impOrtante debatermos, até entre nós aqui, entre nós da OpoSição,
porque é necessário que a Oposição tenha um pensamen~
to unificado a esse respeito. ~ necesSãrio. Acho que V.
Ex• fez muito bem em levantar esse ponto, antes que o
PMDB se pronuncie oficialmente, porque acho, pelo que
entendi, lendo nos jornais, há, realmente, uma divergência de pontos de vista, por exemplo, entre o que eu tenho
defendido aqui e a posição do PMDB. Espero que ainda

seja possíver rever e se uDificàr esta queStão;· porQue é
muito importàiltC:: ~ muito importante em dois pontoS.
Primeiro, nós achamos que é certo declarar a moratória
para nos vermos livres das imposições do FMI. Então,
uma_ coisa t_em que ser explicitada. Declara-se a moratória -e não se aceita mais as imposições e o empréstiri10
do FMI e vamos refazer. vamos reconstruir a -nossa economia, refazer o nosso prOjeto de desenvolvimento, autonomamente, sem a interferência. IssO, um ponto. O Segundo ponto é o seguinte: é q"uc não basta declararmos
uma moratória, digamos, vamos suspender os pagamentos por três anos, ainda que a suspensão, por três· anos,
abrisse oportunidade para prolonganiento desse :PiazO,
posteriormente ..O que é importante, até não aCho_ que
seja iffipoitante o prazo de dois, três, cincci~anos, não,
acho que é importante é que a moratória fique declarada
até que os banqueiros aceitem condições que nós tam~
bém aceitamos e aí entra a questão dos jurOs, qUe é fun~
damental, porque, se nós declararmos uma moratória de
três anos, mas continuarmos aceitando que essa dívida
seja capitalizada aos juros que eles fixaram nesseS con~
tratos aí e que declarada a moratória, como V. Ex• bem
ieu, o spread. já serã ãcrescido de_ um e tãnto por cento,
além dos juros que eles elevam ao seu arbítrio - ainda
ontem, elevaram Os jUros, novamente; cada 1% de juro
elevado, é I bilhão de dólares, l bilhão de dólares de pa~
gamento do Brasil; então, ficarmos estes anos todos capitalizando essa dívida, com esses juroS altíssimos e mais
-os Spreads que seria elevados e nós, depois, reconhecer~
mos isso tudo, não! É preciso que fique bem claro que
nÓs, ao declararmos a moratória, nós abrimos a questão
da renegociação para fixarmos os juros .. Só recomeçaremos a pagar, quando eles aceitaiem condições que nós
também aceitemOs, em termos-de prazo e de juros. Extensão dos prazos, obviamente, e vamos colocar juros fixos_e honestos, nada dessa especulação que estã aí ao
arbítrio deles. Isso não ê possível de se aceitar. Então, é
preciso que iSso fique bem claro, porque do contrãrio,
nós seremos joguetes, porque conseguimos urila móra~
tória de três anos, mas, daqui a três, ao invés de estarmos
devendo 100 bilhões, estaremos devendo 300 bilhões. E
af, c-omo vamos fazer face de novo a esse encargo? Então, acho que V. Ex• levantou esse ponto e é muito importante que isso fiqiie claro, antes que o PMDB frxe
· uma posição definitiva, oficial, no seu documento, para
ficar bem explícito tudo isso.

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Roberto Saturnino, vou deixar bem clara a minha posição no final
do meu pronunciamento.
O SR_. PRESIPENTE (Milton Cabral. Fazendo soar a
campitinha.) - EÔ queria lembrar ao nobre orador que
está na tribuna que o tempo de V. Ex• jã ultrapassou de
quase uma hora, além do tempo regulamentar.
O Sr. Pedro Simon- Sejâ ultrapassou uma hora, pode
ultrapassar uma hora e meia.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, V. Ex•
não estava ~qui, quando eu solicitei a benevolência da
Mesa. Sou um Senador que estou chegando ao_ Senado
da República, numa eleição de 1982 e o beneficio que foi
dado aos outros Senadores que aqui chegaram, três ho~
__ _ras- eu n:ãõ qu~o falar tapto_-:- .m~s pediria a V. Ex•
no máximo mais IS niinriíOS e encerrarei o meri-pronun~
ciamento.
Senãdor Roberto Saturnino~ vou deiX-ar bem clara a
minha posição; e não é, pelo menos do que eu tenho lido
nos jOrnais, a pOsição do meu Partido, pode ser até que o
que eu tenho lido tenha lido errado, e que, em parte,
também não coincide com a de V. Ex• Para se falar na
moratória, nós piecisaríamos definir essa moratória; ela
ê unitaleral, ela é apenas uma dilatação do prazo, ela é
decretada, ela é negociada, ela é conversada com quem?
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Veja pOrque eu digo isso, Senador Roberto Saturnino, e
sei que V. Ex• conhece a documeritação; por que digo iSso? l?'orque se a nossa dívida, a maior das nossas dívidas
é Com os bancos internacionaiS, e se esse caso espeCífico
que abordei aqui do Banco Morgan, com 218 bancos,
que
Pretende obter mais de 4 bilhões de dólares,
se há condições de rescisão contratual na declaração da
moratória, de o Brasil não receber um crédito ampliado
do Fi.iõ.dO Monetârio Internacional, o que eu preconizo,
e V. Ex• vai ver em seguida, eu gostaria de_ ler para de-pois debater com V. Ex•, é outro tipo de medida. Não
entendo, Senador Roberto Saturnino, que se eu for ne~
gociar com um banco, um banco internacioilal, ele preci~
sã. ter aquilo qUe eu ch8maria o Fundo MonetáriO IntC:rnacional como se fosse o Ministério da Fazeiida do mundo, porque ele que exige - veja que nós vari:tos ·retir:ir"
menos do Fundo Monetário internacional, mais dos
bancos priVados, mas, urÍ1a das cláusulas dos bancos privados é que nós tenhamos um aval praticamente do Fundo Monetãrio Internacional. Essa é a realidade que se
apresenta, nós temos que analisar o seu contrato global e
eu disse hã pouco, hã uma ramificação entre o PIS, o TeSouro o Fundo MoD.etáriO, com o Projeiõ 1, O Projeto
2, o Projeto 3 e o Projeto 4~
Vou dar, então, Senador Roberto Saturnino, o que eu
penso, o meu pensamento. Não espero que o meu Parti~
do concorde não, o meu Partido tem as grandes cabeças
laureadas e saberã melhor do que eu __definir o- que ele entende. Mas, eu quero dar, depois de estudar, o que eu
penso e como acho que deveríamos agir.
__ Em relação aos contratos firmados com o sistema ban~
cãrio inter:Oilcioilat, saliente~se que nenhuma clãusula
nos obriga a manter indefinidamente os aluais vínculos.
Estou de acordo com V. Ex' Uma moxatória hoje pedida aniaDhã pode agravar a situação brasileira, pode
agravar o modelo que nós temos aí que é um modelo co~
piado das nações industrializadas, um modelo capitalista
com o qual não podemos concordar, porque nós somos
uma Nação pobre.
De resto, a denúncia do acordo constitutivo do FMljá
seria condição, Senador Roberto Saturnino, suficiente
para acarretar a imediata rescisão dos aludidos contratOs-. EsSa é ilmã verdade e V. Ex• hã de concordar comigo, ao romper com o Fundo eu rompo com os bancos.

o-:srasn
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Livres do!) grilhões que nos mantêm atrelados a interesses externos, poderíamos - penSo eu ....:...re_equacionar
as diretriú~s básicas da economia naci,Jnal,
direcionando-as no sentido <io atendimento das necessi..
dades essenciais da maioria da população, o relacionamento com o exterior passaria a ter um papel marginal
necessidades insumos estrangeiros atendidos,
sendo
seja com r_ecursos provenientes das vendas à vista, seja
pela via da concreti_zação de alianças estratégicas alternativas, um reãlinhamento infernacíonal diferente. Todo
esse processo não poderia prescindir de uma mobilização
naCional, no sentido de conscientizar a população e
torná-la participativa do processo decisório.
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e

Não adianta falarmos de moratória, em desenvolvi- mento brasÚeiro, Se ilão tivermOs o apoio popular e o
Governo brasileiro não entender isto.
Ó -Congresso Nacional, por seu turno, como forum
político do País; teria misSão preponderante no equacionamento da ordeln al_terna~va. Qs anseios de paz e de
pro~peridade dO povO brasileiro não podem c-ontinUar· a
·ser postergados em beneficio dos mesquinhos interesses
financeiros internacionais. É chegado o momento de se
c~iocar um termO final nesse -iQaceitâvel processo de
pauperização do povo brasileiro.
É por isso, Sr. Presidente, que encaminho a V. Ex•,
neste instante, o seguinte prOjeto de decreto legislativo:

Sala das SessõeS, 30 de agosto de 1983. Franco.
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LEGISLAÇÃO CITADA
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu~ Petrônio Portella, PreSidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 005, DE 1978
Aprova o novo texto do Convênio Constitutivo do
Fundo Monetário Internacional.
Art. 1~> ~ aprovado o novo text_o do Convênio Constitutivo do Fundo Monetãrio lniermicional, decorrente
da Segunda Emenda proposta ao texto anterior e aprovada pela Junta de Governadores do Fundo Monetãrio
Internacional, atravês da Resolução n~' 31-4.
Art. 2'i' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portella. Presidente.

PROJETO DA SEGUNDA EMENDA
DO
CONVENIO CONSTITUTIVO
DO
FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
Elaborado de conformidade com a Resolução
29-10 da Junta de Governadores. _

n'~

Os Governos em nome dos quais se firma o presente
convênio acordam o seguinte:

ARTIGO XXVI
Retirada de Países Membros
D~reito

SEÇÃO I
dos pafses-membros de se retirarem

Qualquer membro poderá retirar-se do Fundo, em
qualquer êpoca, mediante notificação por escrito ao
Fundo, em sua sede. A retirada se tornarã efetiva na data
em que for recebida a notificação. -

Às Comissões de Constituição e Justica, de Relações ExteriOres, de Economia e de Finanças
O SR. PRESIDENTE (Ãimir Pinto)- Os projetos lidos serão publicados e encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1'1Secretârio.

S lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 759, DE 1983
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 233, do Regimento Interno, a transcrição nos Anais desta Casa do Congresso
Nacional, o artigo intitulado "A Igreja Popular", publicado no jornal Estado de S. Paulo do dia 18-8-83, anexo.
Brasília, 30 de agosto de 1983. - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto) - De acordo
com o§ 1.,. do art. 233 do Regimento Interno, o requerimento serâ submetido ao exame da Comissão Diretora.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco, por permuta com o Senador Almir Pinto.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o Senador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Volto à Tribuna hoje e o tema que abordo é o mesmo:
o_ desemprego, a recessão, a dívida externa.
-Tenho repetido aqui, e não apenas eu, mas todos os
que dedicam sua atenção à difícil situação em que se encontra o Brasil, que uma solução será negociar a dívida,
pedindo prazo de carência e tempo para que o País possa
pagar o que deve.
Mas é claro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não é
só a carênCia etempO pã.li pagar que estamos necessitando. Creio, e -Comigo m-UitOs dos companheiros com assento nesta Casa, que necessitamos de mais dinheiro
para aplicar na retomada do desenvoJvimento, na produção de bens, quer no setor agrícola, pecuãrio ou industrial.
Estes bens que chamaremos de riqueza produzida,
irão garantir- ao País, não só a retomada do desenvolvimento, criando os empregos que a população estã a exigir, mas também garantindo a acumulação desta riqueza, de tal forma que ela seja melhor distribuída entre os
brasileiros, e aíDda fique um saldo para o pagamento da
dívida.
Porque, por incrível que pareça, o que fizemos dos 100
bilhões de dólares que estamos devendo? Aplicamos em
quê? Aliás, não são 100 bilhões e sim 50. Os outros 50 bilhões são de juros.
Quantos empregos criamos? Se tivéssiemos aplicado,
_ por exemplo, 5 bilhões de dólares no programa do Álcool, estaríamos produzindo, hoje, 30 bilªões de litros/ano, e não necessitaríamos mais importar petr6leo.
S6-a economia de dólares que resultaria era suficiente
para pagar a díVida.
-Mas, cofio o Governo aplicou Õs-~Ccursos que tomou
emprestado sem fazer um estudo sério, definindo prioridades que, ao mesmo tempo, gerassem empregos e acuO:iUi3Siem riqUeza para pagã:r a dívida, estamos vivendo
este verdadeiro suplício, que está levando os brasileiros
de m~nor renda quase ao desespero.
_
E qual a solução que o GOveniO pretefide dar?
Vemos novamente o Ministro Delfim em suas peregrinações, de porta em porta de Bancos, pedindo dinheiro
para cobrir dívida, e solH:itando ao Pafs qUe redUza os
salários dos operãrios como única maneira de sair da entaladela que este mõdelo econômico críou.
Agora fazemos nós Unia pergUnta: se reduzirmos O salãrio dos operários, tirarmos o subsídio da agricultura;
os juros para as atividades industriais e comerciais são
proibitivas, e o Governo não consegue reduzi-los, como
é que o País vai pagar esta dívída?
Eu acho que temos muitas saídas, mas vamos a uma
delas apenas. Antes, uma informação.
Um dia destes estávamos ouvindo uma exposição do
Ministro César Cal~_ I!a ComissãO de Minas e Energia,
quando S. Ex• dizia que, após as medidas tomadas pelo
seu Ministêrio, de levar as Agências da Caixa Econômica
para comprar o ouro dos garimpos, especialmente Serra
Pelada, a produção de ouro havia subido no ano para 30
toneladas, em lugar das 4 ou 5 do ano anterior.
_Nesta altura da exposição, o Senador Álvaro Dias exibiu um documento em que se provava que a produção de
Serra Pelada naquele perfodo havia sido de mais de I 00
toneladas, e não as 30 anunciãdas pelo Ministro.
_N ~ ~iscuSsão qU-e s_e seguiu, -efl'!_ que o !'4ini_sti-~ afirmava que aquele docum_ento não tinha validade, o Senador
Álvaro oras mencionou que õ documento havia sido elaborado por técnicó"s do próprio Ministério das Minas e
Energia, e que tinha deixado de ser secreto, desde o momento em que ele, Senador Álvaro Diãs, havia cõnSeguido uma cópia, que exibiu na ocasião para todos os presentes.
Ora, Sr. Presidente, Srs. S6riadores, uma riqueza como
esta não pode continuar a ser desviada do País como está
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acontecendo, segundo informaçÕe!! como esta apresentada pelo Senador ÁlvarC? Dias.
Agora, pasmem, Sr. Presidente e Srs. Senadores: sabem V. Ex•s em quanto está estimada a jazida de ouro da
Serra dos CárãjâS? Em algo superior a 200 bilhões de
dólares.
Se ouro é como petróleo, isto é, tem valor indiscutível
em qualquer parte do mundo, então o Brasil não necessita andar de pires na mão, buscando dinheiro para pagar
. esta dívida, que está levando o País a um beco sem safda,
onde o desemprego já atinge a inais de S milhões, e onde
não se enxerga qualquer perspectiva de melhoria a curto
prazo~

Até parece que o Criador, ao permitir a convulsão
geológica dos Andes, determinou: futuramente haverft
um Pafs, O Brasil que ocup:irá quase toda a região amaZôniC:i. Alf não terâ tanto p"eti'óleo qUanto Csse P,a.fs vai
precisar, mas haverá tanto ouro e tantos minerais
nobres. que os brasileiros só continuarão pobres se não
tiverem competência e seriedade para extrair estas rique~s '?: transfOrmá-las em progresso, desenvolvimento e,
sobretudo~ bem-estar para toda a nação brasileira.
Agora, perguntamos nós: por que o Governo, ao tentar renegociar esta dívida, não impõe uma condição: alguns bilhões de dólares a mais de empréstimo, com a exclusiva finalidade de ser uma parte aplicada na retomada
da desenvolvimento do País, gerando empregos, e a outra para equipar a Companhia Vale do Rio Doce com
poderosas máquinas, que desmontassem a Serra- de Ca-- rajâs em busca do ouro?·
Em três anos, temos certeza, terfamos extraído dali,
por este Processo, no mínimo- o equivalente a I00 bilhões
de dólares, e não necessotariamos mais falar em divida
externa, recessão, desemprego e tudo isto que os jornais
falam todos os dias, e que o povo traduz em sua angústia
como sinal de um negro futuro.
Faço estas considerações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque não vemos nas ações dos Ministros da área
econômica qualquer referência à retomada do desenvolvimento. Pelo contrário, fa_la-se em necessidade de mais
sacriflcios, redução de salãrios etc., o que deixa o Povo
em desespero, e nós perplexos.
Os Ministros da área econômica falam em conseguir
empréstimo para cobrir empréstimo; ajustar a economia
brasileira às exigências do FMI.
Entre estas exigências estã a redução dos salários dos
trabalhadores, limitação da inflação a 50%, redução dos
deficits das estatais a zero etc., etc.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA nobre Senador.

Com todo o prazer,

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• falou na Região Amazónica. Retornei ontem do meu Estado do Amazonas e obtive informação de fonte do Ministério da Aeronáu'tica,
da Base Aérea de Manaus, de que nos rios lçana, Demeni e Cauaburis, afluentes da margem esquerda do rio Negro, foram detectados duzentos aeroportos clandestinos
que estão contrabandeando ouro daquela riqufssima região diretamente para fora do País. É a informação que
eu desejo que V. Ex• aceite e seja incluída no seu pronunciamento.
O SR. ALBERTO SILVA - Com o maior prazer,
nobre Senador Fábio Lucena.
O que nos deixa perplexos- e eu digo aqui- quem
tem uma riqueza como esta, tem condições de renegociar
essa dívida com trunfos na mão, porqUe se essa ríqueia
fosse algo não negociável, mas ouro igual a petróleo que
dá estabilidade financeira ao País, é inacreditável.
Ora, Sr. Presidente, Srs. -Senadores, todas estas medidas exigidas pelo FMI penalizam mais ainda os brasileiros, principalmente os de mais baixa renda, além da re-
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cessão, o desemprego e a miséria que jâ vêm rondando os
milhares de lares de nossos irmãos.
O que seria rnais lógico nesta hora?
Em lugar desta pressa, desta verdadeira psiçose efn-pagar uma dívida, discutível sob todos Os pontos de vista,

principalmente no que tange a juros elevados brutalmenunil:,~teral, não seria mais lógico, repito,
traçar um plano para a retomada imediata do desenvolvimento, gerando-se os empregos que tanto necessitamos, ainda que com inflação?
É claro que se ne;;te plano incluirmos atividades que
gerem riqueza, como a produção agrícola em todos os
níveis e o álcool em particular, a tendência da inflação é
cair.
E não venham os homens da área econômica do Governo afirmar, aqüi, c:juC se combate a inflação é tomando dinheiro emprestado, e aqui colocar este dinheiro em,
ORTN e outros papéis que pagam juros tão altos, que os
bancos particulares são _obrigados a acompanhar esta
dança macabra.
Afinal, um País que tem um volume de ouro e outras
riquezas, como sabemos, tem, sem qualquer dúvida, saída de sobra para estes males, sem necessidade de sacriffcios ainda maiores do povo, e de nosso jâ tão bem _estrll- __
turado parque industrial.
O que está faltando para que o-Governo to_me as medidas aqui propostas? A Vale do Rio Doce e"xi$te, e é uma
das maiores empresaS deste País.
Por que não dar a ela os r~ursos e a íncumb~ncia de
extrair com máquinas, e·a toda velocidade, o ouro de Carajás? E por que não guardar este ouro para a finalidade
exclusiva de gerar recursos para a retomada do desenvolvimento e a· pagamento da dívida?
Por que esperar construir estrada de ferro para levar
minério de Car~ás para o Porto de Itaqui? Essa estrada
não saí agora, não há dinheiro para comprar trilhos e
tudo mais. Mas o ouro está lá e a Companhia Vale do
Rio Doce está aqui. Dêem máquinas a ela e dêem a incumbência; tire o ouro de .Càrã.jás e separe esse-ouro, não
o deixe sair do Pais, separe e coloque aqui no monte este
ouro, é para a retomada do desenvolvimento do Pais e
pagamento da dívida. Creio que isto está tão claro qUe
não seguir este caminho é porque não se quer.
Deixar que o ouro brasileiro continue desaparecendo
do País não é só falta de patriotismo. 'S descaso, é imprevidência, é ln-competência ria condução das providências
que possam tirar o Brasíl·da crise em que se encontra.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Palmas.)

te e de forma

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao Senador Humbert_o Lucena, como Lfder de
Partido.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) .:....sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Esta Casa sabe o que tem sido nossa luta c;ontra a Lei
n9 6.733, de 4-1.2---79, que "dispõe sobre a nomeação dos
dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela
União".
Esta lei - como é do conhecimento geral - marcou
um inadmissível retrocesso na democratização da vida
nacional ao legalizar a intervenção direta do Poder Executivo, através do Presidente da República, nas univerSiR
dades públicas organiza<jas em regime jurídico de fundações. Na verdade- e hoje já não se discute mais este
ponto - a Lei n9 6.733 teve como seu objetivo exatamente a intervenção nas fundações universitárias. Contrariando uma tradição já estabelecida na curta, mas rica, história da universidade brasileira, a partir da Lei n<:J
6.733, os dirigentes das 16 universidades públicas, fundações em funcionamento no Pais, passaram.a ser esco-
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lhidos sem qualquer participaÇão de suas respectivas comunidades universitárias. A lei institui inclusive um. absurdo regime duplO de .escolha de dirigentes das universidades pútitícaS, áe vez- que as universidades auttirquicas
continuaram sendo regidas pelo art. 16 da Lei n'~ 5.540,
de 1968. De qualquer forma apesar do protesto unânime
dos mais variados segmentos da sociedade brasileira, a
Lei n' 6-.733 foi aProvada por dearrso de prazo no Congresso Nacional ao final de 1979.

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma rápida biografia destes membros preparada pelo Diretório Central
d~s Esfudantes daquela Universidade:

Sr. Presideil.te, Srs. Senadores, nos priineiros dias ·da
sessão legislativa de ·1980, apresentei ao Senado Federal
um projeto de lei que C1Ccluía d_o âmbito de aplicação da
Ld. n"' 6.733_ as futi_Qa_çQ~s ·universitárias. AProvado nas
Comissões de Cõristituição e Justiça e de Educação C
Cultura. meu projeto, no entanto. nunéa chegou a ser
vot3.do no Senado Federal,
Inúmeras foram as ocasiões em que- estive nesta tribu~
na para chamar a atenção do Governo e dos membros
do PDS para a necessidade de revogação da Lei efou da
aprovação de meu projeto. Nos três anos e meio em que
ã lei está em vigor não foram pouc_os os graves problemas que sua aplicãção provocou em diferentes universidades fundações por todo o País. Em março passado,
-descrevi aqui os problemas que estavam ocorrendo, na
Universidade de Brasília, na Universidade do Piaui, na
Universidade Federal do Acre, na Universidade do
Mato Grosso e na Universidade de Uberlândia, Minas
Gerais. O mais -grave e mais- recente desteS problemas
ocorreu na Universidade de São Carlos, em São Paulo,
como tambêmjá tive oportunidade de sa1ientar desta tribuna.
O caso de São Carlos é exemplar, Sr. Presidente, Srs.
Sena_dQres, porque após um amplo e democrático movimento que envolveu professores, alunos e funcionários, a
comunidade universitária escolheu o nome do professor
-William Saad Hossne, Reitor cujo mandato vencia e fora
Indicado, nos termos da Lei lW 5.540 pelo exRPresidente
Ernesto Geisel. Através de seu Conselho Universitãriõ a
Diversidade de São Carlos solicitou então à Senhora
MiniSfra da Educação e Cultura submetesse ao_ Senhor
Presidente da República o nome escolhido. Depois de intensas negociações o Ministério da Educação e Cultura,
-não .concordando com a apresentação do nome de um único professor ao Presidente da República, admitiu apresentar urna lista sêx.tupla eleita pela comunidade universitâriil de São CarlOs. Isso já significava, na prática, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a revogação da Lei n"' 6.733!
Todavia; um recuo inexplicável provocou_ que o Ministério da Educação e Cultura levasse ao Presidente da Re-púbiicà um 'Único nome e fizesSe Prevalecer, ainda mais
uma vez, a Lei n9 6. 733, nomeando um interventOr estra-riho- ã vida daquela uní\,-efsidadi-p;lulista. Isso provocou
uma profunda revolta na comunidade universitária de
São- Carlos, cujas- coÍlseqiiência:s finais não são ainda
previsíVeis.

u

O caso de São Carlos é acima de tudo exemplar, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, porque lá ficou absolutamente claro que a Lei n"' _6. 733 permite trazer para dentro das
universidades a luta político-partidária e atê mesmo a
luta interna de partidos políticos, iilteiramente alheia ao
verdadeiro espírito acadêmico e à indispensável autonoM
mia universitária: Ao longo dos meses em que se desenrolou a crise de escolha do reitor da Universidade Federal de SãO Carlos, éonfigurou-se claramente uma luta
pelo poder g:ue colocava em campos opostos o Conselho
UniversitáriO e o Conselho de Curadores. Ora, enquanto
o Conselho Universitário é composto por profesSores esColhidos internamente pela própria comunidade acadêmica, o Conselho Curador ê composto por pessoas estranhas à vida da universidade e sobre ela insiste em nlanter
o controle político. E quem são exatamente os membros
titulares do Conselho de São Carlos?

"1. LAURO MONTEIRA DA CRUZ
Atual Presidente do Conselho Curador, médico
aposentado, 80 anos, residente em São Paulo, exDeputado Federal pela ARENA, durante o governo
Mêdici, membro da Comissão de Educação da Câmara, quando da criaÇãO da UFSCAR;
2. ERNESTO PEREIRA LOPES
Industrial que detém o poderio económico em
São_ Carlos, 80 anos, eXRD~putado Federal pela
ARENA, ex_RP~dente da Câmara dos Deputados
no governo Mêdici; tinha íntimas relações com o
Ministro Leitão de Abreu, então- e atual!- Chefeda Casa Civil; atual Presidente do Olret6rlo Municipal do PDS;

3. JOS~ FERNANDO PORTO
Dentista e importante proprietârio rural da região, homem de confiança do Senhor Pereira Lopes;
ê funcionário da UFSCAR, ocupando dois importantes cargos~ Chere da Coordenadoria dos Orgãos
Suplementares e Chefe d_o Departamento de Assuntos Estudantis, tendo por isso, assento no Conselho
Universitário; Vereador e Líder do PDS em Silo Carlos;
4. MARCON ANTONIO CECCHINI
Ex~ Reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, 50 anos, tem declarado rreqíientementc
ser contra processos comunitários e participativos,
constando inclusive em ata do Conselho Universitário;
5.- OSWALDO SANG!ORGI
Professor de matemátíca da Universidade do
Mackenzie, onde a Ministra Esther Figueiredo Ferraz foi reitora; empresârio ligado a área de livros didáticos; membro do CO:ns.elho Diretor da p_qndação
.. Padre Anchieta";
6. ANTONIO RAGUZZA
Professor de física da Escola de Engenharia de
São CarfoS, ligad~ à Universidade de São Paulo."
Preciso ainda, depois desta leitura, fazer algum comentário sobre qual é o jogo d~ interesses real que esconde a rcx:ente indicação de um interventor para a Universidade de São Carlos com base na Lei n9 6.733?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os problemas criados
pela existência -desta lei e as manifestações contrárias a
ela foram se agravando a tal ponto, que o próprio Governo reconheceu seu erro.
E aqui quero fazer Justiça à interferência, nesse·SentiR
do, do nobre Líder Aloysio Chaves, com quem me entenR
di no começo deste ano legislativo, fazendo-lhe sentir o
quanto era necessário revogar este diploma legal, para
que se pudesse restabelecer por inteiro à autoilomia de
nossas univet:iidadcs. E, naquele momento, lembravame eu que S. Ex• inclu~ve é professor universitário-e chegou a ser Reitor da Universidade Federal do Pará. Enio
foi senão por isso, tambêm, que o nobre Senador Aloysio Chaves ajudou-me nesse assunto, Sr. Presidente e Sra.
Senadores. Faço-lhe esta homenagem. Procurou contactar o Ministro Leitão de Abreu e, depois, a própria Ministra da Educação e Cultura. Então, no primeiro dia do
recesso parlamentar, a 19 de julho passado, o Presidente
da República enviou à Câmara dos Deputados projet<..
de lei que revigora o sistema anterior de escolha dos dirigentes das fundações universitârias, instituído pela Lei n"'
5.540, de 1968, e revoga, portanto, a Lei n"' 6.733. Este
projeto que levou o número 1.669/83 já foi aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e aguard_a parecer da
Comissão de Educação e; Cultura da Câmara dos Deputados.
Em sua "exposição de motivos", a Sr• Ministra de
Educação repete os argumentos sobre os quais vimos de
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hã muito irísistindo nesta Casa, inclusive quando tomamos a iniciativa de apresentar o nosso projeto que está a1
nas gavetas do Senado, e que foi pioneiro na matéria.
Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, textualmente:
"A medida legislativa ora proposta visa restabelecer a unidade de orientação governamental quanto ao provimento dos cargos de direção das insti-

tuições de ensino superior federais, a qual deixou de
existii"-Com.-o advento da Lei n"' 6.733, de 4 de dezembro de 1979.
A partir de então, a dualidade de tratamento a
autarquias e fundações federais de ensino superior

tem gerado insatisfações generalizadas na comunidade acadêmica, não raro evoluindo para radicalizações danosas à normalidade administrativa e didátiCa de univei'sidades e escolas.
A observação e o acompanhamento comparativos de ambos os regimes de escolha de dirigentes
têm, por outro lado, permitido a este Ministério a
percepção da vantagem e conveniência do sistema
previsto para as autarquias,- frente ao que passou a
vigorar, a partir de 1979, para as fundações.
Há de se creditar, em favor do primeiro, o respaldo da manifestação prévia- dos órgãos colegiados da
administração superior das instituições, mediante a
sugestão _de nomes, em listas sêxtuplas, revestindo
de base consensual o ato do Governo, sem deste, na
condiçao de mantenedor, retirar o controle do processo.
Ressalte-se que tal oportunidade de audiência
preliminar aos órgãos de deliberação: coletiva das
instituições assenta numa longa tradição e está incorporada, por assim dizer, à rotina do processo decisório, em matéria de escolha de dirigentes de universidades e escolas da rede oficial." _

f: preciso que_ se note, todavia, que o projeto do Governo, embora constitua um inegável avanço,- contém
pelo menos dois dispositivos inteiramente injustificãveis,
para os quais chamaria a atenção do nobre Líder Aloysio Chaves, a fim de que S. EX' continue apoiando e5ta
reivindicação das fundações universitárias brasileiras.
Em primeiro lugar, prevê, após a iprovação da lei, um
período de transição de no mínimo 10 e no máximo 12
meses, para envio da lista sêxtupla ao Presidente da República.
Em segundo lugar, o projeto permite que constem das
listas os nomes dos atuais reitores-interventores escolhidos nos termos da Lei n9 6.733.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Governo reconhece, explicitamente, o erro Cj_Ue cometeu, por que
permitir sua continuação abrindo a possibilidade de recondução dos mesmos nomes que agora criam os problemas?
Por que um prazo de até um ano para que as listas sêxtuplas sejam submetidas ao Presidente da República?
Não se estará aqui tãnlbém perinitindo -o Governo a Continuação_ de um erro que ele próprio reconhece, portanto, deve ser imediatamente corrigido? Por quC não um
prazo de 60 a 90 dias? Não seria esse um prazo mais do
que suficiente?- --São as perguntas que faço páaritii CãSã. e-que esPer-o
sejam respondidas, inclusive pelo nobre Líder Aloysio
Chaves que, como disse, está nos dando uma participação ativa na revogação dessãfanlig'era:da Lei n' 6.733.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O PMDB é um partido comprorriC:tido com a redemOcratização total do Pafs. As universidades são e continuarão a ser um setor vital onde pulsa a indispensável
consciência crítica da Nação. Sonlos, como rião poderíamos deixar de ser, favoráveis a que a democracia chegue
em sua plenitude às univerSidades. E estamos certos que,
ao reconhecer o equívoc-o-- da Lei n9 6. 733, o Governo
compreenderá, naturalmente com as ressalvas que aqui

fiz, também, que não há porque um período de transição
tão longo, como não há porque permitir que permaneçam por mais quatro anos nas universidades os atuais
reitores interventores, muitos dos quais se eternizaram
até hoje nos cargos.
Fica, portanto, um apelo ao PDS e, em especial, ao
nobre Líder Aloysio Chaves, professor -universitário e
ex-reitor, que sempre demonstrou sua grande sensibilidade em relação ao absurdo da Lei n9 6. 733, para que
aprovemos no Congresso Nacional o projeto do Governo, com as alterações que evitem o prolongamento por
ainda mais tempo da intervenção abusiva e desnecessária
nas fundações universitárias de nosso País.
-Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, por estranha coincidência, instalou-se no PaláCio ltamarati mais uma cruzada de desburocratização.
Desta vez, o assunto foi o Poder Judiciário.
Curiosamente, Sr. Presidente, depois de ouvir a
magnífica exposição feita pelo Ministro Moreira Alves,
venho a esta tribuna para manifestar a minha imensa
surpresa com o que acabo de receber de um advogado
fluminense.
Todos nós, principalmente os homelts do Norte, alimentamos uma esperança, um sonho, na juventude, que
é o de buscar na generosidade da terra paulista o lugar
onde iniciar a nossa atividade profissional. Eu próprio,
Sr. Presidente, senti essa sedução, e não fosse o meu
amor pelo mar, de homem que nasceu à beira d<~: praia e
continua seduzido pelas ondas que se sucedem, eu hoje
talvez fosse um advogado em Ribeirão Preto ou na então
iniciada Comarca de Garça.
O fato torna-se mais surpreendente porque ocorre
numa terra tão generosa como São Paulo, em que todos
__os_ br~sileiros são recebidos de braços abertos, para onde
se voltam as esperanças de todos os desesperados deste
País, um Estado onde _as migr.itções estrangeiras encontram o seu solo preferido, e ati prosperam e se multiplicam com suCessivas gerações, um Estado que entregou,
pelo voto direto, a filhos de outros estados, a presidência
dos seus destinos, o último dos quais foi Washington
Luís Pereira de "Soúsa, nascido no Estado do RiO. Pois
bem, Sr. Presidente, o Tribunal de J~tiça-do Estado de
São Paulo publica um edital que tenho em mãos, e só
porque -tenho em mãos o Diário Oficial dele me valho:
O Pressidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, desembargador Francisco Thomaz de
Carvalho Filho.
Faz saber que, nos termos da lei e dispositivos regimentais ou regulamentares aplicáveis, fic::im abertas pelo prazo de 30 dias.
Que já se esgotaram, por issO mesmO, Dão hã nenhum
pretendente a este cargo.
A terminar, portanto, em 9 de junho próximo futuro,_ as inscrições para o Concurso de Ingresso à
MaiiStratura do Estado (provas e títulos).
Não é favor, provas e títulos.
Que exames seriam esses, Sr, Presidente? Diz o edital:

---6 concurso versará sobre Direito Civil, Direito
Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual
Penal, Direito Comercial, Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito do Trabalho e Díreito Tributário.
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Portanto, todas leis federais de âmbito nacional. Pois,
no edital, na parte das exigências para que alguém possa
ser candidato, figura, no item II, letra b:
b) ser domiciliado no Estado de São Paulo hã
mais de 5 (cinco) anos, embora não consecutivos (atestado de residência expedida por Delegacia de
Polícia);
Ora, Sr. Presidente, isto ocorre com o Tribunal de Justiça de SãO Paulo. Isto ocorre em São Paulo. Isto ocorre
no momento em que todos compreendemos que se abriu
em- São Paulo uma nova era, Estado que tem a governáto um homem-Saído-desta Casa, e que ·certamente não~
responsâvel por esse edital, porque é o Chefe do Poder
Executivo, mas, em todo caso, não podemos _deixar de
recordá-lo, porque certamente S. Ex!- terá censurado esse
dispositivo. EscapOu ao Governador do-Estado, que não
vai fiscalizar a ação do Poder Judiciário. Evidentemente
que só a presença de uma nova administração, presidida
por um homem marcado por tantas lutas democráticas,
como o Governador Franco Montara, é surpreendente
que seja o Tribunal de Justiça de São Paulo que impõe
essa condiçã~, num instante em que já não há atestado
de residência neste Pais. Pois para concorrer ao cargo de
Juiz Substituto em São Paulo, por concurso de provas e
títulos, é preciso provar que o brasileiro viveu 5 anos, no
mínimo, nesse Estado.
Sr. Presidente, a coincidência é dolorosa.
Hoje se falava, no Auditório do Palácio do ltamarati,
na desburocratização do Poder Judiciário. Hoje·trago,
como o maior pesar, eu, advogado militante durante
muito anos, em São Paulo e já não mais, que a idade, os
afazeres parlamentares e os males de sáude não permitem - advogado, durante muitos anos, em São Paulo,
vejo com pesar que o Tribunal de Justiça desse Estado
cria esta distinção entre os brasileiros num país que, em
todas as Constituições, incluiu como primeiro postulado
que "todos são iguais perante a lei''.
Era esta a referência, Sr. Presidénte, que eu queria fazer, para que este fato não se repita. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para breve
comunicação.
O SR. HELVIDIO~ NUNES (PDS - PI. Para breve
comunicação.)- Sr. Piesídente e Srs. Senadores:
No último dia f5 de agosto o velho templo, que tem
gravado no frontal em pedra a inscrição haec est domu
domini firmiter aediflcata anno domlni 1733, comemorou
seus duzintós e cinqiienta anos.
Acorrer_R?l a Oeiras, a primeira Capital do Piauí, filhos ilustres residentes nas m-ais longínquas regiões do
País. O ponto alto das comemoraçÕes alusivas, consoante relato do Prof. e Dr. Balduíno Barbosa de Deus, responsável maior pelas informações, inclusive de natureza
histórica, que ora trago ao conhecimento desta Casa, foi
o soleníssimo Pontifical campal, concelebrado por nove
_Bispos e dezessete sacerdotes, à frente o Cardeal A velar
Brandão Vilela, Primaz do Brasil e ex-Arcebispo Metropolitano de Teresina, em presença do Governador Hugo
Napoleão, Secretários de Estado, Membros do Poderes
Legislativo, Federeal e Estadual, Prefeito Municipal, autoridades inúmeras e uma incontável multidão de fiéis,
_oeirenses e procedentes de todas as cidades do Piauí,
além de representações das paróquias que compõem a
Diocese de Oeiras-Floriano.
Vale leml;nar, na oportunidade, que o Piauí, inicialmente, foi apeOas um caminho ligando o Brasil (Ceará,
Pernambuco e Bahüij ao Estado do Maranhão.
A colonização daquele Estado teve inicio na segunda
metade do século XVII, através de scsmeiros e vaqueiros.
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As primeiras sesmãrías são de 12 de outubro de 1676,
concedidas pelo Govei'i'tador de Pernambuco - Dom
Pedro de Almeida - a Domigos Afonso Mafrense, Julião Afonso Serra, Francisco Dias de Ávila e Bernardo
Pereira Gago, que exploraram as terras conseguidas
através do estabelecimento de fazendas de gado.
Outros também adquiriram sesmarias no Piaui, mas
não as exploraram e nem consentiam que alguêm as explorasse ou as ocupasse, a menos que lhes pagasse altas
rendas.

Daí surgirem, desde cedo, ferrenhas lutas entre posseiros {vaqueiros) e sesmeiro~...em- este sertão tão distante,
fora das justiças e- govei"nãdores e tão esquecidos de

Deus", como escreve o Pe. Ascenso Gago em su;;t "Carta
Ânua" de 25 de julho de 1697.
A densa população indígena também não aceitava qUe
suas terras fossem invadidãs por aqueles vaqueiros audaw
ciosos e prepotentes. Daí a rebelião dos aborígenes, que
culminou no seu total extermínio.
Na última década do século XVII os Jesuítas Pe. Miw
guel Carvalho e Filipe Bourel, juntamente com 42 pesw
soas, numa verdadeira., ..entrada" evangélica de paz,
alargam as fronteiras do sertão de Redelas, indo até a
margem orientalwsul do rio Parnaíba. Foram vários rn~
ses de viagem, de sacrificios e de duras penas, expostas a
saúde e a própria vida às intempéries e às continuas emw
baseadas dos silvícolas. Visitaram os rios Piauí, Caninw
dé, Gurguéia e Parnaíba.
Depois dessa perigosa incursão pelos sertões inóspiw
tos, escreveu o Pe. Miguel Carvalho detalhad~....Desw
crição do Sertão do Piauí", em que narra detalhes e epiw
sódios interessantes, informando a Dom Frei Francisco
de Lima, Bispo de Pernambuco,-e a cuja jurisdição estaw
va sujeito o Piauí, -o-<iU:e vira e ouvira. Nada menos de
129 fazendas de gado foram contadas, com uma popuw
lação pouco superior a 600 almas. De 16 pessoas que faw
leceram num ano, apenas uma teve morte natural....porw
que as 15 restantes foram mortas a espingarda. Com este
estilo se tratam e com este risco se vive entre eles".
O caciquismo, o banditismo, a impunidade campeava
por todas as fazendas. Como_ bem observa o Prof. Odiw
lon Nunes•. ''por vezes os que transgrediam a lei eram os
próprios -depositários da lei, recrutados entre os tirânicos
potentados, fazendeiros e latifundiários, convertidos em
autoridades".
Por tudo isso foi que decidiu Dom Frei Francisco de
Lima criar, sem- maiS demoras, UmC!,. ... Freguesia" no
Piauí, com um pároco residente, a fim de que emprestas~
se toda assistência moral e religiosa àquela população
emergente e abandonada às suas próprias paixões e às
suas próprias leis.
O escolhido para a elevada missão de implantar, nos
sertões do Piauí, uma sede paroquial não podia ser outro
senão o zeloso Pe. Miguel Carvalho, que chegou à região
no período das chuvas, em novembro de 1696. Procedeu~
do democraticamente, convocou todos os moradores referidos na Pastoral de Dom Frei Francisco de Lima pa~
ra, de comum acordo, escolherem o local em que deveria
ser edificada a nova Matriz.
A reunião aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1697 na
Fazenda Tranqueira, às margens desse afluente do Ca~
nindé, em residência de Francisco Soares Touguia, e to~
do.~. «assentaram, votaram e determinaram que se fizesse
a igreja ilo brejo chamado Mocha, por ser a parte mais
conveniente aos moradores de toda a povoação, ficando
no meio dela com iguais distâncias e caminhos para to-·
dos os riachos e partes povoadas". Escolheram ainda
'"para lugar da igreja C Casa do Rev. Cura, o tabuleiro
que se acha pegado à passagem do Jatobá para a parte
do Caniridé, e para roças e passais do Rev. Cura e Igreja,
consignaram os moradores todo o brejo do sobredito
riacho da Mocha":
Dezoito dias depois dessa reunião, ou seja, a 2 de
março de 1697, construída já estava a primitiva capeli·

nh!,l. "de 24 passos de comprido e 12 de largo, feita com a
decência possível de taipa, e coberta de pindoba". Diz
ainda a crônica qu~. "nela se levantou um altar feito de
tábuas com nove palmos de comprido, e quatro de largo.
E assim mais benzeu o Rev. Vigário um quadro que de
redor da capela consignou c_om marcos de pedras para
sepultura de defuntos e donde se há de fazer a nova igreja a qual tem cem passos de comprido e sessenta de largo".
N3.qi.ide mesmo dia 2 de marçO de 1697, houve a
ereção canónica da nova capela, com bênção e posse do
prirrieiro Cura, conforme ainda rezam as crónicas:.. "deu
o Rev. Vigário da Vara (Pe. Miguel Carvalho) posse ao
novo Cura QRev. Licen_ciadQ Tomé de Carvalho e Silva,
da nova capela, com todas as cerimônias costumadas de
fechar e abrir portas, consertar altares, abrir e fechar
missal, estender e dobrar corporais, dobrar e desdobrar
ornamentos e ultimamente lendo publicamente ao Povo
a provisão que trazia do Ilustríssimo e Reverendíssimo
Senhor Bispo de Pernambuco".
A capela era provisória, mas o zelo do Pe. Tomé de
Carvalho e Silva, que paroquiou ali durante 40 anos,
somou-se a colaboração, a piedade e a devovação de
toda a população. E logo começaram a construir, em pedra,_ o t_emplo definitivo, dedicado desde o início a Nossa
Senhora da Vitória.

No decorrer da edificação do novo templo muitos episódios sócio-políticos-econômicos modifícaram a vida
piauiense:
~m 1701 o Piauí é anexado ao Maranhão;
em 1711 morre Mafrense, deixando todas as suas fazendas de gado à administração dos Jesuítas, o que devew
ria perdurar. "até o fiin do mundo". Não podiam, pois,
ser alienadas, e suas rendas deveriam ser aplicadas na
manutenção do Colégio da Bahia e do noviciado de Jequitaia, bem como na dotação de donzela$, "Casadouras", vestimenta de viúvas e órfãos, e esmolas aos
pobres;
em 17l2,levante geral dos fndios de todo o Piauí, com
o cometimento de crueldades sem conta e o conseqilente
extermínio dos silvícolas;
em 1717 (26 de dezembro), instalação da vila da Mocha, na forma da Carta Régia de 30 de junho de 1712,
com ouvidor geral e Senado da Câmara. Era Governador do Maranhão Cristóvão da Costa Freire, qu~. "enviou muitas famílias para a povoação e pouco tempo depois 300 degredados portugueses, para o desenvolvimento de sua população".
Finalmente, no di_a IS de agosto de 1733 foi inaugurado o novo e belo templo, o templo definitivo, sólido e firme, marco eloqüente da fé e do espírito indómito do povo.
Como bem observa Pereira da Costa, fcii. "essa igreja
matriz de Nossa Senhora da Vitória de Oeiras, o primeiro templo regular que se erigiu em terras do Piauí, para o
que foi demolida a velha capela do arraial ou fazenda do
Cabrobó". (C(•.. "Cronologia Histórica do Piauí, vol. I,
p. 83, Editora Artenova S.A., 1974).
Sr._Pr~dente e Srs. Senadores, a catedral de Oeiras,
__ primeirO templo regular do Piauí, é tombada pela Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional e foi
recentemente restaurada, assim como o sobrado Major
Selemérico e o sobrado Nepomuceno, hoje Paço Episco- pai, pelo -Prograrriii de Cid8des Históricas e· COionias do
N ardeste, com a execução das obras a cargo da Secretaria de Cultura do Piauí.
2501' aniversário da Igreja Matriz de N assa Senhora da
Vitória.
Dagoberto·Carvalho Jr. afirma qu~ "a própria cidade
é, podemos dizer, um presen~e da Igreja de Nossa Senhow
ra da Vitória'~•. •• ... a história religiosa do Piauí prende-se
de tal modo à matriz de Oeiras que de uma não se pode
falar sem que da outra muito se diga".

Daqui deste Plenário, na tarde de hoje, com a alma
impregnada da visão do velho e majestos_o Templo, prastome reverente diante da matriz de Nossa Senhora da Viw
tória e presto comovido preito de homenagem ao passado e ao presente da querida cidade de Oeiras.
E a par das homenagens vão os parabéns, dirigidos à
reafirmação da hospitalidade dos oeirenses, ao Pe. João
de Deus de Carvalho Leal, Vigário da Catedral, às autoridades constituídas e, sobretudo, a Dom Frei Edilberto
Oinkelborg, a cujo esforço incansâvel deve ser creditado
o brilhantismo das solenidades comemorativas de uma
marcha de fé de duzentos e cinqilenta anos. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre· Senador Lourival Baptista, para uma
brevíssima comunicação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE, Para
uma comunicação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Preliminarmente, lamento não ter sido possível assistir, ontem, no Plenãrio; como era do meu desejo, à sucinta, mas objetiva exposição do e:minent~ Senador Albano
FranCo, a resPeito do convênio firinado_, na última quinta feira, 25 de agosto, entre o Governo do Estado de Sergipe e-o· Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social (BND ES), visando à aplicação de Cr$ 30 bilhões e 400 milhões na execução dos vários programaS
componentes dQ. "Projeto Chapéu de Couro".
Pretendia, nessa oportunidade, não somente aplaudir
o pronunciamento do Senador Albano Franco, como, da
mesma forma, manifestar o meu entusiástico apoio ao
corijullto dos empreendimentos programados dQ, "Projeto Chapéu de Couro", cuja exeqilibilidade técnica, econômiCã-,-firiailceira· e administrativa, foi assegUrada nos
termos do referido Convênio, assinado pelo Govenador
Joã.o Alves Filho com o BNDES, representado, na ocasião, pelo seu ilustre Presidente Luiz Sande_.
Estimaria- também ter comparecido às solenidades de
lançamento dQ. "Projeto Chapéu de Couro", e da concessão do títlllo-d(:. "Cidãdão-SerB;ipario", pela Assembléia
Legislativa do Estado ao ilustre Presidente do BNDES,
para as quais fui atenciosamente convidado.
Compareceram, às mencionadas solenidades, as figuras mais i-epreSentafivas das lideranças políticas e empresariais -do Estado, dentre as quais o Senador Albano
Franco.

O Sr. Passos Pôrto- Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer.

O Sr. Passos Pôrto- Embora rapidamente, e fugindo
ao _que estebelece o Regimento Interno, _gostaria_ de
soiidarizãr-me com V. Ex• por este evento, que é realmente da maior importância para a vida econômica do
nosso Estado, quando se instala o Projeto Chapéu de
Couro, que nada mais é do que o aproveitamento dos recursos hídricos do Estado através de projetos estabelecidos pelo Governo do Estado, visando, de uma certa forma, a combater as secas e fazê..lo de uma maneira definitiva. De modo que o discurso de V. Ex• é importante, é
oportuno e merece nossos aplausos, porque o nosso Estado, de uma certa forma, vai liderando o combate às secas dentro daquele programa que achamos o mais importante, que é através de obras e medidas que visem a
solução, em definitivo, desse secular, desse milenar
problema das secas do Nordeste.

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex•,
eminente Senador Passos Pôrto, pelo seu aparte, que
muito enriquece o meu pronunciamento.
Felicito, neste momento, o Governador João Alves Filho e o Presidente Luiz Sande pelo advento daquele importante convênio, que marcará o início da escalada de-
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finitiva -no roteiro da reCuperaÇãO e desenvolvimento integrado das microrregiões do semi-ãrido sergipano, além
de beneficiar, de imediato, as- populações brutalmente-

·atingidas pelos rigores de uma seca implacâvel, que se
vem Prolongando há cinco anos.
Por outro lado, a execUção dQ.... Projeto Çhapéu de
Couro'' ê uma_demonstração concreta e insofismável das

vantagens de wna eficaz conjugaÇão de recursos humanos, técnicos, financeiros e materiais, nos parâmetros de
l,lli1 planejamento realista, efetivamente adaptado às condições peculiares da terra, do homem, das condições ecológicas, eco_nômicas e culturais dos 32 municfpios a Serem, desde logo, beneficiados.
A convergência e aplicação dos mencionados recursos
numa ãrea de 13.058 km 2 , com uma população da oràem
de 434.552 habitantes, fa-r-se-ão, objetivamente, no desenvolvimento de ações integradas visando, cm primeiro
lugar, à captação e adequado aproveitamento de um volume de 88 milhões ô.e m-3 -àe água~- através de construção
de barragens, açudes, barreiras, aguadas, poços tubulares, além do uso de adutoras, para fins de consumo humano, animal e de múltiplas atividades agrícolas.
Simultaneamente, serão realizados programas interligados de apoio à produção e extensão rural, tais como
cooperativismo, crêdito rural, ações fundiârias, educação alimentar e sanitária, treinamento de mão-de-obra
rural, assistência técnica e comercialização, e de ações
sociais básicas no âmbito da saúde, do saneamento, da
melhoria do ensino pré-escolar e do 19 grau.
No que tange à infra-estrutura física, o Projeto Chapeo de Couro selecionou, como prioridades impostcrgáveis, programas de energização rural e de estradas vicinais.
Os inVe:5túD.e"ntOS- pi-ógfalriã.dos -do Projeto- Chapêu de
CoUro, de :acOrdo cOin as dC:clariçÕCs CiO- -Governador
João Alves Filho, ao ensejo do seu lançamento, terão retorno a curto px;-azo - isto é, ..•. "O Projeto se pagará em
menos de 5 anos, apenas pela produção agrícola, o que
demonstra, de forma cabal, a sua viabilidade. S também
importante pela generosa ciiaçãO -de emPregOs; o que
gera a paz social".
O Governador João Alves Filho, assinou juntamente
com o Presidente Luiz SandC, do BNDES, quatro documentos que formalizam o apoio daquele Banco e da subsidiãiía-FINAME à eCOnomía do Estado, no valor total
de 30 bilhões c quatrocentos milhões de cruzeiros.
Os recursos destinam-se à construção e melhoria de
Estradas Vicinais, do Projeto Chapéu de Couro, compra
de equipamentos nacionais para projetas estaduais e municipais e financiamênto àS pCquen8.s e IiiédlaS empresas
sergipanas.
Dois documentos são protocOiados pelos -quais o
BNDES concede ao Governo de Sergipe prioridade para
financiã.mentcis ao programa de hortaliças do Projeto
Chapéu de Couro, no semi-árido e para estradas vicinais,
num total de 17 bilhões e 800 milhões de cruzeiros.
O primeiro tem por objetivo, apoiar o programa de
hortaliças, com financiamentos dC até 80 por cento nocaso de investimentos fuos, e Coilstrução de Estradas Vicinais e rodovias pavimentadas. Os recursos para esses
fmanciamentos pro-vêm do lii Convênio BNDESBIRD-DNER, sendo que o valor total do programa é de
6 bilhões c 500 milhões de cruzeiros, com uma participação de atê 5 bilhões e 200 milhões do BNDES.
Pelo segundo protocolo o BND ES concede prioridade
ao Governo de Sergipe em financiamentos de até 12 bilhões e 600 milhões de cruzeiros para o Programa Estadual de Implantação e Melhoria de ROdovias Vicinais.
Na mesma solenidade foi assillado contrato que garante a abertura de crêdito pelo BNDES ao Banco do
Estado de Sergipe e ao CcfltiO de Apoio à Pequena e Média Empresa- CEAG- no vãlOr de 3 bilhõl::s e 43 milhões de cruzeiros, para apoio às pequenas e médias empresas do Estado. Os recursos são do Programa de Operações Conjuntas (POC) do BNDES, que é operado
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atravês de agentes financeiros (Bancos de Investimento
ou Desenvolvimento).
-·o-Governador João Alves firmou ainda com-o Presidente Luiz "Sande um convênio através do qual a FINAME (subsidiária --do Banco encarregada de financiar a
compra de equipamentos nacionais) garante financiamentos num total de 8 bilhões e 200 milhões de cruzeiros
áO Governo sergipano, para a aquisição de máquinas e
eQuipamentos nacionais destinados aos programas de
Conservação e melhoria de est!adas vicinais, ãpoio ao setor -hortifrutigiangeiro- e desenvolvimento da região
semi-árida.

danha Derzi - Álvaro Dias - Jaison barreta -Carlos
Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Cârilara n9 tso, de 1982 (nll 3.826/89, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 461 da ConsoJid_ação das Leis do Trabalho,· aprovada pelo
Decreto-lei n<t 5.452, de J9 de maio de 1943, tendo
PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão
- de LegisJaçio Social, favorável, com voto vencido,
em separado, do Senado, do Senador Gabriel Hermes.
Em votação o projeto.

••• Ç, "fácil trabalhar com ele. Confiamos nele; na
sua operosidade, na sua dedicação, na sua eficiência. Por isso disse acreditar que O BNDES não ficarã somente nos financiamentos de agora,, "atê porque já estou entusiasmado com o Projeto Chapéu de .
Couro".

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
como Lfder.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Gastão MUller como·
Líder.

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. Ouço,
com muito prazer, ~ aparte de V. Ex•
O Sr. Alberto Silva- Nobre S_enador, descupe uma
interrupção na breve comunicação de V. Ex•, inas não
-poôia deixar de trazer o meu apoio a V. Ex• e ao projeto
que se instala no seu Estado, onde V. Ex• foi um grande
Governador. Eu conheço o Governador João Alves, que
era Prefeito de Aracaju, quando eu era o Presidente da
EBTU, e lá fizemos muitos trabalhos. Realmente, disse
muito bem o Presidente Luiz Sande:.. "é fácil trabalhar
com ele". Mas o que desejo dizer, nobre Senador Louri-val Baptista, é que projetas do tipo Chapêu de Couro, se
fossem espalhados em todo o Nordeste, em muito pouco
tempo a seca estaria erradicada. Era o que desejava
acrescentar ao discurso de V. Ex•
O SR. LOURIVALBAPTISTA- Sou muito grato a
V. Ex•, eminente Senador Alberto Silva, pelo seu aparte,
no qual deu um valioso depoimento a respeito da
atuação do Governador João Alves, quando Prefeito de
Aracaju, suas realizações, e do apoio que teve de V. Ex•
quando dirigia a EBTU. O aparte de V. Ex•, também, em
muito enriquece este meu pronunciamento.
Sr. Presidente. eram estas as concisas declarações que
desejava tecer sobre o PDRI - Programa de Desenvolvimento Rural Integrado para a Região do Semi-ãrido:
-Projeto Chapêu de Couro. Trata-se de um planejamento
de magna impo~tância, pelo seu conteúdo realista e, no!Ad-amente, pelas pCrspectivas_ dele decorrentes, como
niodelo a ser criteriosamente avaliado pelos governos e
populações nordestinas nesta difícil conjuntura que are_gião atravessa. É possível que surjam projetas semelhantes naquelas micro-regiões nordestinas mais atingidas
pela calamidade das secas periódicas.
De qualquer forma, ê de justiça acenturar que o Governador João Alves Filho e o Presidente Luiz Sande, do
BNDES, promoVeram, nos termos do convênio relativo
ao Projeto Chapêu de Couro, uma auspiciosa iniciativa,
que merece ser enaltecida, como matriz geradora de empregos, de produtividade e de bem-estar social. (Muito
bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário- Maia - Eunice Michiles - José Sarney Yii-gílio Távora - Carlos Alberto - Martins Filho Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marco Maciel João Lúcio - Albano Franco -Amaral Peixoto - Sal-

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Depois de mariifCstar Õ seu entusiásUco apoio ao projeto e assegurar a continuidade no fluxo dos recursos financeiros para sua concretização, o Presidente Luiz Sande expressou sua opinião sobre _o _Governado.r João Al_v_es Filho nos seguintes termos:

O Sr. Alberto Silva -

~70 I

·

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente:
No momento, como Líder, comunico que o PMDB
novamente requererá adiamento da votação o eminente Líder titular, Senador Humberto Lucena, assinará o
requerimento.

e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento de adiamento de votação que vai ser lido
pelo Sr. l9....Secretãrio.
É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO N• 760, DE 1983
Nos termos do art. 380, combinado com alínea .. c.. ,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Projeto de Lei da Câmara n9150, de 1982, a fim de ser
feita na sessão de 12 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1983.- Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em conseqUência da aprOvaçãO do requerimento, a votação do
projeto a que ele se refere fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 2i

Votação, em turno único (Apreciação preliminar
_da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senadq n9
77, de 1981 -Complementar, de autoria do Senador Franco Montoro, que cria, nas regiões metropolitanas, o Conselho Administrativo constituido
pelos Prefeitos e por representantes das Câmaras
Municipais, modificando a lei Complementar n9 14,
de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER, sob n9 740, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, Pela inconstill ":ionalidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO N• 761, DE 1983
Nos termos do -art. 380, combinado com a allnea '"c",
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Projeto de Lei do S®ado n9 77, de 1981- Compie-
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mentar - a fim de ser feita -na sessãõ de 29 de..setembro
próximo.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1983.- Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coolho) - Aprovado o
requerimento, a matéria saí da Ordem do Dia para a ela
retornar na data ftxada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-

Item~3:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n\" 100~ de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Par~ n'il 523,
de 1982), que autoriza ã Prefeifura MuniCipal de
Cavalcante (GQ) a~ elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, -duzentos e noventa mil cruzeiros) o
montante de sua dívida Consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 524 e 525, de 1982, das

ComissOes:
-de Constituiçio e Justiça, pela constituCionalidade e jurídícidade; e
-de Municípios, favorãvel.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senãdores qUe -o aprOvam- pei"riianeÇarit"sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comiss_ão de Redação.

e o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 100, DE 1982
Autoriza ·a Prefeitura Municipal de Cavalcante
(GO) a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões,
duzentos e noventa mll cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de Goiãs, Dos lermos do art. 29 da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e
ç.oventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junt.o à Caixa EconómiCa- Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação de meios-fios e galerias pluviais, naquele Municipio, 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 (Nilo Coelho)- Itein 4:
Votação, em ttii'no único, do Requerimento n9
753, de 1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9
139, de 1980, de sua autoria, que dã nova redação
ao art. 836 do Decreto-lei n"' 5.452, de I"' de maiO de
i943 - Cons_olid_ação _d_as Leis do Trabalho.
Em votação o .requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento o projeto contiii-uará o seU
andamento normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5:
Votação, em primeiro turno (apreciação prelirriinar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena~

do n9 39, de 1983, de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza--o" Poder Executivo a conceder um
abono de emergência de 70% (setenta por cento)
para os servidores públicos federais, e dá outras
proVidências, tendo
PARECER sob_ n"' 739, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstituCionalidade.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-SecretáiiO.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 762, DE 1983
Nos termos do art. 380, combinado com alínea .. c",
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Projeto de Lei do Senado n"' 39, de 1983, a fim de ser
feita na sessão de 29 de setembro próximo.
- - Sala diS SessÕes, 30 de agosto de 198-3. -Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela
retornar na data fiXada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos terffios do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n"' 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro; que estabelece critério e limite
para os reajustes dos preços de ingressos de jogos de
futebol, tendo
PARECER, sob n"' 738, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio_nalidade e injuricidade.
Sobre mesa, requerimento que vai Ser lido pelo Sr.
19 -Secretário.
- ---

a

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 763, DE 1983
Nos termos do art. 380, combinado com alínea "c",
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Projetõ de Lei do Senado n9 70, de 1983, a fim de ser
feita na sessão de 29 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1983. --Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovado o
-requerimento a matéria sai da Ordem do Dia para ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está esgotada
a matéría constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSE LINS, PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBUCADO POSTERiORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs: S-enadofes:
A XI Jornada Latino-Americana de Direito Tributário, realizada no Rio de Janeiro, de 15a 20 de maio último, se constitUiu numa importante realização para as
nossas letras jurídicas, honrando os seus õrgariizadores,
o Instituto Latino-Americano de Direíto TribUtário e a
Associação Brasileira de DireitO Financeiro.
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o-primeiro tema, pára nóS o principal do conclave, foi
"Imposto de Renda; aquisição_de disponibilidade jurídica e ecõnõffiica como fato gerador; limites de sua tendência", tendo como relator-geral o brasileiro Aléides Jorge
Costa, que fez um amplo estudo da conceltuação e evo·tução desse tributo, definindo o seu fato gerador com
profiCiêD.cia e clareza.
Tendo como segundo tema a "Tributação da Agropecuária", a cargo dos paraguaios Carlos A. Mersan e Oscar _A._ Mers~ Galli, a segunda conferência despertou
grande interesse do plenário e dos debatedores, o mesmo
ocoriendo Com o terceiro tema, ''COntribuiçôes Sociais,
Corporativas e Económicas", a cargo do brasileiro Sylvio Santos Faria.
Presidida pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal
federal, Ministro José Carlos Moreira Alves, a sessão
-solene de encerramento contou com a presença de cerca
de dUzeritOs e chiqüenta tributaristas.latino~ã.mericanos,
aprovadas duas resoluções, uma relativa ao Imposto de
Renda, outrã sobre. Tributação Agropecuária.
A primeira estabelece as condições- iiecessárüis Para o
estabelecimento exato do momento em que ocorre a disponibilidade, para efeitos de taxação; a segunda recomenda a simplificação da tributação agropecuária, para
que o ônus fiscal não seja obstáculo ao desenvolvimento
do setor, e que a atividade receba estímulos fiscais adequados, para seu fortalecimento e desenvolvimento.
- Apresenta, ainda, a sugestão no sentido de que s_eja estabelecida, ao nível de América Latina, uma coordenação da tributação da agropecuária, visando a integração econõmica do contingente.
Salientou-se que o tributo funciário deve ser antecedido de uma análise de sua capacidade de recursos, fins de
justiça e outros, com vistas a decisões políticas, devendo
promover a exploração da terra de maneira que procure
aumentar a produtividade e a criação de novas fontes de
trabalho. Precisa adequar-se a cada País, em função de
sua realidade social e econômica, exigindo-se seja simpli- ftcado, evitada a justa posição de tributos~
Também a tributàção agropecuãria sobre a renda efetiva ou presumida decorrente de investimentos deverá
promover a exploração económica e racional da terra,
no sentido de conduzir à acumulação de poupança esti- muladora dos investimentos, não se constituindo em
obstáculo à produção e comercialização dos bens.
Esperamos que as Jornadas Latino-Americanas de DireÚ.o TfTbutário inspirem as ã.utoridades brasileiras.
Era o que tínhamos a dizer,- Senhor Preside~te. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.-Semidores:
A categoria profissional dos corretores de imóveis viu
transcorrer o vigésimo primeiro ailiversáiio da lei que 'regulamentou sua profissão, dia 27 do corrente, com
vibrantes comemorações em todos os Estados brasileiros.
Reuiiindo hoje 108 mil profissionais; essa categoria
encontra-se num_ patamar elevado no conceito da sociedade e do governo, mercê do incansável esforço, de seus
dirigentes no sentido de aprimorá-la e de transformá-la
num instrumento de defesa dos interesses de seus
usuáríos.
~SeuS Sindicatos e-Conselhos RegionaiS~ em-riúinerO dC
14 e 22, respeCtivamente, têm sido fiéis interpretes-do seu
órgão maior, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI, presidido pelo senhor Aref Assreuy,
hoje figUra cOnhecida nacionalmente pela sua mobilidade e idéias e qUe freqUenta nossas televisões, rádios e jor-nais com a desenvoltura de_um líder que sabe o quç está
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fazendo e que pretende transformar sua categoria numa
classe que precisa ser respeitada e ouvida.
Dentre as comemorações do dia nacional dos correto-

res de imóveis deste ano, destaco os seguintes eventos
realizados no Rio de Janeiro, dentre -os incontáverS-levados a efeito _nas outras capitais brasileiras:
1)- inauguração de um moderno CentfQ ae Processamento de Dados - o qual além dos serviços rotineiros
do Conselho Regional daquele Estado, prestará bons
serviços a todos os demais ói'gàos_da categoria e será o
embrião do futuro Banco de Dados do Mercado Imobiliário Brasileiro, uma sentida lacuna em nossa organização governamental.
-páreo corrido dia 27, no Jóquei Clube do Rio de Janeiro, em homenagem à categoria.
- sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, também em honra ao 219 aniversário
da regulamentação da profissão.
-diversos banquetes no decorrer da semana no Rio e
em Petrópolis.
- comparecimento_ do Presidente Aref Assreuy ao
programa Ferreira Neto, na TV ~Bandeirantes onde teve
oportunidade de mais uma vez_ indicar os rumos de nossa
política habitacional.
Recentemente o referido Presidente falou na Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputa~
dos, quando lançou um doc_umento preparado pelo co~
FECI, abrangendo as sugestões de todos os corretores de
imóveis do País que foram condensadas em 2S propostas reais para a recuperação financeira do Banco Nacional
da Habitação, no qual houve a modesta colaboração
deste Senador e que foi fartamente distribuído em todo o
País, e que se denomina ..Cãrta de Vitória".
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, para ser~se um corretor de im6vtis, é mister cfue
se tenha um curso de nível médio, de 2~' grau, e o título de
têcnico em transações imobiliãrias, cujos cursos vêm sen~
do implantados em todo o Brasil, num esforço extraordinário dos órgãos da categoria.
Os escândalos no mercado imobiliário que assolavam
este país estão desaparecidos, coibidos que são pela atividade dos citados õrgãos, nem--sempre auxiliados" por
quem de direito e de dever deveriam fazê--lo.
Creio pois que "fazendo O registro- dã efeméildeque as- sinala a maioridade da profissão dos corretores de imóveis nesta casa, estamos prestando-lhes nossas homenagens e os estimulando na luta que empreendem pela
grandeza de sua classe e a tranqUilidade social do Brasil.
Agora Maiores, espera-se que o Governo os convoque
para participar com a sua experiência e seU: denodo na
busca das soluções que o mercado imobiliário está aexigir. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou enccerrar a sessão,
designando para sessão ordinãria de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 5, de 1982 (n9 976/75, na Casa de origem), que
dispõe sobre a unifiCação progressiva do salário mínimo
em todo o território nacional, prescreve a forma de sua
execução, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~s 663 e 664, de 1983, das Comissões:
-de Legislação Social, favorãvel; e
-de Economia, contrário.

Discussão, Cm turno úiiico (apreciação-·preliminar da
Constitudonalidade, nos termos do art. 296 do Regi-

mento Interno}, do ProjetO de Lei do Senado_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.Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
- senadO~_n~ 203, de 1982~ de autoria do Senador Nelson
Carneiro, 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 n~ 5.645, de 1970, tendo
PARECERES; sob n9s 689 e 691, de 1983, das COmis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadj!,
juridicidade, e, no mérito, faVorávd;
· -de Serviço PúblicO Civil,- favorável; e
-de Finanças, favorável.
4
Discussão, em primeiro turno (apreciação pielímínar
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a
escolha de magistrados que devam integrar tribUnais
.com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n~ 634, de 1983, da COmissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José lgnâcio.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-Se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

DISCURSO. PRONUNCIADO PELO SR.
V/RG!L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 26-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores:
Cabe~nos, hoje, designado pela Liderança, trazer ao
conhecimento deste Plenário os esclarecimentos com números, dados, datas que, em primeiro Plano, a Secretaria
.Geral da Presidência da República !!Chou do seu dever
dar, quanto às chamadas negociaçõeS comerciais e financeiras do BrãSii com a PolOnia.
Assim, procuraríamos, nesta primeira sessão, fer esses
esclarecimentos, fazendo o mínimo de adendos de nossa
lavra~ reservando-nos para, nas sessões seguintes, então
discutir, à base deste esclarecimento e dos documentos
que realmente estão já, conforme aqui anunciado há dias
por nós, naS mãos da Liderança do Partido na Câmara,
no Senado e na da Presidência das duas Casas.
Esclarece a SEPLAN:
NEGOCIAÇOES COMERCIAIS E FINANCEIRAS
. -- - . BRASÍL-POLONIA
(Esclarecimentos)
Todas as negociações comerCiais é financeiras doBrasil, a nível internacional, são de responsabilidade do Poder Executivo e amparadas por uma estrutura legislativa
- fOrmal amplã.mente conhecida. Delltre os· inst"ruinentos
legais mais importantes qUe regem eSsas negociações -internãCioniüs, iiíerecem set citadoS: 'A Lei n~ 2.145/53
(Cria a CACEX e dispõe sobre- o intercâmbio comercial
com o exterior); a Lei n~ 4.595/64 (dispõe sobre a política e as instituiÇões mõnetãríãs, ban'êárias e creditícias e
cria o- Conselho Monetário Nacional); a Lei 5.025/66
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(dispõe sobre o intercâmbio come'rcial com o exterior e
cria o CONCEX); a Lei n~' 6.036/74 (dispõe sobre a
criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico CDE, e da SEPLAN~PR); e outros atos regulamentares
relativos à atuação de órgãos públicos direta ou indiretamente ligadQS à formulação e execução da política nacional de comércio exteriOr.
Consoante as atribUições dos órgãos intervenientes e a
natureza das negociações, podem estas ser formalizadas
por Acordos de Comércio, Acordos de Pagamentos,
Acordos de Comércio e Pagamentos, Protocolos, Ajustes Interbancãrios; ContratOs de Empréstimos, Acordos
de Créditos, Atas de Comissões Mistas ou_de Visitas Oficiais, Memorandos de Entendimentos, etc. Tais instrumentos, sempre que envolvam valores, são levados à
aprovação superior, nas respectivas áreas de competência, através de Exposições de Motivos lnterministeriais
ao Presidente da República, propostas de Votos ao Conselho Monetário Nacional e ao Conselho Nacional de
Comércio Exterior - CONCEX, Decisões das Diretorias do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil,
etc,
No casQ particular das negociações com o Leste Europeu, os entendimentos sempre se c_oncretizaram através
de Acordos Bilaterais de Comércio ejqu Pagamentos,
tendo em vista que, em se tratando de países de economias Centralmente planificadas, as decisões de compra e
venda externas obedecem à orientação do Governo Central. Os acordos bi1atera1s coristituem prâticas que se tornaram usua,is em todos os países, a partir do término da
Segunda Guerra Mundial. A princípio, em face da iliquidez internacional, os pagamentos derivados desses acor-.
dos eram compensados escrituralmente pelos países intervenitmteS:Mais tarde, com a criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e OAcordo Geral de Tarifas e
Comércio_ (GATI), essa prâtica foi sendo gradualmente
eliminada do comércio internacional, passando os res~
pectivos pagamentos a se compensarem de forma mUlti~
lateraL
Os países do Leste Europeu, em face da própria estrutura de sua economia, preferiram continuar com a prática de acordos bilaterais. No momento, o Brasil mantém
5 (cinco) acordos COffipafses da área.
As negociações com os país-es do Leste Europeu são
orientadas pelo Decreto n9 79.650, de 4-5-77, que refor~
mulou a Comissão de Comêrcio com a Europa Oriental
(COLESTE), conferindo àquele colegiado a competência
de tratar de iodos os aspectoS das relações econôniicocomerciais do Brasil com os países e empresas da Europa
Oriental, como, por exempio: coordenar a negociação
dos acordoS ejou convênios relacionados com o comércio e os de cooperação técnica e econôffiica; acompanhar
o registro, no Banco Central do Brasil, dos contratos de
financiamento de importações e exportações, e conhecer
dos ajustes interbancários de pagamentos; incentivar a
formação de .conSórcios e outras formas de associações
de firmas brasileiras interessadas no comérciO com aqueles países; propor aos órgãos e entidades competentes,
no nível que se fizer apropriado, medidas ou providências relacionadas com o intercâmbio económico e comercial com os países da Europa OrientaL
Integram a COLESTE representantes do Ministério
das Relações Exteriores, cOnio Presidente do Colegiada;
do Ministêiio da Fazenda; do Ministério da Indústria e
.do ComéiCiõ; do Mini"stériO das Minas e Energia; da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
do Banc;o Central do Brasil; da Carteira. do Comércio
Exterior_ do :Banco do Brasil; da Comissão Brasileira de
Intercâmbio- do Mtiiistérió-da Fazenda; da Cía. Vale do
Rio Doce; e da Confederação Nacional da Indústria. O
Presidente do Colegiada pode ·convocar ou convidar a
participar das reuniões ou negociações representantes de
-entidades públicas e privadas, c~ a presença julgar necessária.
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NEGOCIAÇÃOES ENTRE·u···aRASILE-AI'OLONIA
As negociações entre o BraSil c a Polônfu remontam -a
muitos anos. Podem ser considerados como ponto de
partida dos Acordos de Pagamentos e de Coniêrcio fir~
mados entre abril e novembro de 1954, ocasião em que
foi criada comissão mista composta .de representantes
dos dois governos (Acordo de Comércio de 23 de novembro de 1954). Em 19 de março de 1960, foi firmado
novo acordo, em substituição aoS iniciaiS.-A partir de 1968, houve um desenvolvimento mais intenso do intercâmbio comercial e financeiro ·entre OS dOis
países, com a aprovação, pelo Conselho Monetârio Nacional, em sessão de 8 de fevereiro de 1968, de operação
no valor de USS 62,5 milhões, envolvendo exportações
brasileiras de café e importações de navios poloneses.
Tal operação, mesmo vinculada, abriu novas perspectivas às transações comerciaís bilaterais, pois representaVa
efetiva cOncessão de Créôifu pelo Brasil à Polónia, eis que'
os embarques de café antecediam às entregas dos navios.
Em 19 de junho de 1969, atravl::s de troca de Notas Diplomáticas, o acordo de 19 de março de 1960 foi prorrogado pelo período de três anos, a partir de 15 de outubro
de 1969, estabelecendo-se que, a partir de então, as prorrogações seriam anuais e automãticas.
--Em 29 de julho de 1970, um novo ajusternterbancár~io
fof3.SSinado, desta feita envOlvendo exportaçãõ- de -airoz
e importação de colhedeiras, operação aprovada por documento firmado pelos Ministros da Fazenda e da Agricultura e pelo Diretor-_PrCSfclente da MOTOIMPORT,
do lado polonês. O Conselho Monetário' Nacional, em
sessão de lO de setembro de 1970, referendou a decisão.
Ao longo das reuniõeS da COiníSsãO Mista, re8.1iz8.das em
Varsóvia, nos meses de -setembro e outubro de 1972,
promoveram-se alterações de cláusulas do Ajuste lnterbancário, homologadas em sessão do Conselho Monetá.rio Nacional em 17 de setembro de 1973. Nessa oportunidade, entre outras recomendações, figurava a operação casada enxofre/têxtil, com realização sirilultânea
de ..swap", no valor de cada aquisição de enxOfre, e de
arbitragens diretas.
Em 11 de janeiro de 1974, foi asSinado um compromisso entre o Banco Central do Btasll e o Handlobiirik, da
Polónia, concretizandO a operação casada de exportação
de têxteiS -em contrap-artida à importação de enxofre. O
referido ajuste foi extinto através de correspOndência de
6 de maio e 19 de junho de 1978.
Em 16 de janeiro de 1975, três <!DOS antes, consoante
protocolo intergovernamental firmado em Brasflia pelo
Ministro das Minas e Energia, complementadõ pelo Aviso n9 206, de 29 de abril de 1975, do Ministro da Fazenda, foi acordado:
"a) fornecimento de 14,8 milhões de toneladas de carvão polonês ao Brasil, no período 1975/1980, em contrapartida à entrega de 11,9 milhões de toneladas de minério de ferro à Polónia, no mesmo período; - b) empréstimo de US$ -172,5 mflhões, concedido à Polônia, em dólares de-livre conversibilidade, para financiar o desenvolvimento da capacidade de produção das
minas de carvão daquele país.
Para a consecução do mencionado empréstimo foi assinado, em 21 de outubro de 1975, contrato entre o Banco do Brasil S.A. - Panamã e o Handlobank.

Em 22 de junho de 1977, dando acolhimento à solicitação· de crédito especial para a compra de produtos 'semimanufaturados e manufaturados e cale, a díretoria do
Banco Central do Brasil - após consultar o Instituto
Brasileiro do Café e a Carteira dé COmêicio Eite!ior do
Banco do Brasil -- decidiu conceder linha de crédito à
Polónia, no valor de USS 110 milhões, sendo US$ 60 milhões para produtos manufaturados e semimanufaturãdos e o restante para caf'e. Foi este o primeiro crédito

ConCedido fora das subcontas e coberto por notas promissórias emitidás pelo Handlobank.
Na conformidade dos entendimentos havidos em 4 de
maio de 1978, o Ministro da Indústria e do Comércio informou que o grupo de trabalho designado por sugestão
do Ministro da Fazenda, para estudar a negociação de
um pacote com a Polônia,_chegara à conclusão da conveniência de se estabelecerem linhas de crédito com vistas à
abertura de novOs mercados. Com base nessas conclusões, o Banco Central do Brasil foi autorizado a abrir linha especial de crl::dito para exPortação de têxteis.
D:~se modo, estimularam-se~- t;::xportações de_t~xteis
...:.-que enfientaVanl conjuntura advers~ no merCado-internacional, especialmente em virtUde da imposição de
quotas pelo mercado norte-americano e de restrições outras do Mercado Comum Europeu -, evitando-se, por
outro lado, o agravamento da crise com que se defrontava o setor internamente.
Em 12 de julho de 1978, a Diretoria do Banco Central
do Brasil decidiu abrir linha de crédito à Polónia no valor de US$ 320,5 milhões, para a compra de diversos
produtos brasileiros. Ainda no mês de julho de 1978,
missão· do Governo brasileiro à Polónia, chefiada pelo
Ministro da Indústria e do_ Comércio- à vista do interesse no aumento das exportações de minério de ferro
p~ra ~quele pãís e~ aO mesmo tem_po, desejando assegurar O fornecimento de carvão daQuela origem ati:: 1990decidiu estender linhas de crédito adicionais, sob a forma
de prorrogação, por quatro anos, dos vencimentos _do
empréstiniO- financeiro deUS$ 172,5 milhões, jã referidos, concedido em 1975.

Em 111 de novembro de 1978, o Presidente do Banco,
Central do Brasil encaminhou ao Ministro da Fazenda
proposta de flxação de um limite anual de financiamento
à Polónia de USS 110 milhões relativo ao _crl::dito compensatório, limitando o teta máximo dos saldos dos créditos poloneses em USS 500 milhões, proposta que recebeu aprovação do aludido Ministro.
Ainda com~ parte dos entendimentos mantidos pela
missão governamental brasileira de junho de 1978, foi
firmado_, em 9 de novembro de 1978, acordo entre o Banco Central do Brasil e o Handlobank para a concessão de
crédito destinado ao refinanciamento de até.60 por cento
dos saldos devedores apresentados trimestralmente na
conta principal do ..clearing", mais o valor agregado das
notas promissórias vincendas em cada trimestre.
Em 16 de maio de 1979, ofício do Presidente do Banco
Central do Brasil, dirigido ao Minístro da Fazenda, encaminhou solicitação" do governo polOD.ês, de 13 de dezembro de 1978, no sentido de ampliar os fornecimentos
de líquor e cacau em amêndoas, com o que se elevaria de
US$ 74,4 milhões o montante da divida polonesa. No
mesmo expediente, fnformou-se que a CACEX. erã f<ivorâvel à execução da operação em carâter excepcional, em
face das dificuldades da nossa balança comercial, entendido que o teto para o endividamento em questão seria
reexaminado por ocasião da próxima visita da Missão
Polonesa ao Brasil e à luz do desenvolvimento das tran- sações entre os dois países, naquele ano.
Nos primeifõs dias de junho de 1979, missão polonesa
-chegada ao Brasil pleiteou novos financiamentos junto
ao Banco Central do Brasil. Após as consultas de praxe à
CACEX e ao IBC, e acolhidas as manifestações respectivas, a matéria mereceu parecer favorável e conseqüente
aprovação do Ministro da _Fazenda. Ápós aprovado a
nível ministerial o novo limite do endividamento da Polônia, foi negociada entre o Handloba!lk-e o Banco C~n
tral do Brasil com participação do Ministéfio das Relações Exteriores, Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Ministério da Fazenda e CACEX,
nova linha de crédito no valor de US$ 398 milhões, para
Utilização em uin- ano, destinada à compra
um "a lista
dC produtos.
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Em 23 de agosto de 1979, a Polônia solicitou a inclusão de 6 mil toneladas de óleo de babaçu na linha de crédito de 28 dt:: junho de 1979 e o estabelecimento de linha
de Crédito d-e US$ 40 milhões para os seguintes produtos:
automóveis, calçados, sabonetes, detergentes, compotas
de frutas, cacau em pó, chocolate, temperos diversos.
Com base em lista definitiva, _reduzindo-se o valor para
US$ 21,8 milhões e incluindo-se 6 mil toneladas de óleo
de babaçu, foram realizadas as consultas de praxe à CACEX e obtidoS os pronUnciamentos favoráveis do Banco
central dó Brasif"e do .Ministério da Fazenda.
Em_l8 de setembro de 1979, o Banco Ceritral do Brasil
informou ao Ministro da Fazenda que a dívida efetiva da
Polónia para ccirri õ Brasil deveria: atingir USS 694,6 milhões em 31 de dezembro de 1979, e US$ 860,9 milhões
em 31 de dezembro de 1980. Ao mesmo terripo, ressaltou:
"a) os parceiros poloneses vêm liquidando pontualmente seus débitos representados pelas notas premis·
sórias até aQUi einitidas;
b) há real interesse em manter as perspectivas da evolução do acordo minério por carvão, fato que poderá fazer reverter, a partir de 1981, a atual posição devedora
da conta principal do ''clearing"; e
c) o novo crédito ein apreço destina-se ao_ incremento
das exportações brasileiras, notadamente _de produtos
manufaturados, objetivo maior da atual política governamental."
- A linha de US$21,8 milhões foi implementada em 8 de
outubro dC 1979, e a autorização formal do MiniStro da
Fazenda deu-se em 3 de dezembro de 1979.
--Em 5 de março de 1980, foi proposto novo crédito,
cuja aprovaÇão següiu-se de ajuste entre o BaitCo Central
do Brasil e o Handlobank, para a concessão de linha no
valor de US$ 460 milhões, em condições Idêritic3s às
averiiadas em junho de 1979.
Estalinhade crêdito, assinada em 6 de março de 1980,
foi a última concedida à Polônia na área comercial, com
recursos do Banco Central do Brasil, visto que as operações subseqUentes ocorreram já no c_ontexto da negociaÇão da dívida polonesa, presente o objetivo_ de não ser
ampliado o "exposure" existente.
Em abril de 1980,- missão do Governo brasileiro em
Varsóvia, chefiada pelo Ministro das Minas e Energia,
celebrou protocolo com o Governo polonês, com vistas a
firmar ac9rdo de longo prazo pra fornecimento de enxofre ao Brasil, à semelhança do existente para o carvão.
Pretendiam os poloneses, em seguida vincular o acordo
do enxofre à venda de soja e de outros produtos brasileiros e a empréstimo financeiro de USS 150 milhões paradesenvolvimento de sua produção.
Como conseqüência da missão de abril de 1980, seguiu
para Vars6via nova delegação do GovernO _brasileiro,
chefiada pelo Secretãrio-Geral do Ministério -âa Fazenda, cujos entendimentos se consubStanciaram em Protocolo firmado em 5 de setembro de 1980. Na mesma data,
foi celebrado entre o Banco Central do Brasil e o Handlobank, em documentO seParado, entendimento segundo o qual se substituiu o esquema anterior, de negociabilidade condicional das promissórias, pela livre negociabilidade. Assim, obteve-se o aperfeiçoamento dos acordos existentes com a -Polônia, visando a facilitar a negociação dessas promissórias nos mercados financeiros iilternacionais.
Em março de 1981, pela primeira vez ocorreu impontualidade na liquidação das No tas Promissórias polonesas, ao temp-o em que a Embaixada da Polónia anuncia~
va a vinda ao Brasil de missão governamental de alto
nível, com o objetivo de solicitar a concessão-de nova linha de crêdito, no valor de USS 550 milhões. Em face
disto, foi ConS"tituído Do âlnbito da CO-LESTE grupo de
trabalho intergovernamental para tratar do problema
pOlonês~ realizando sua primeira .reunião em abril de
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1981. Tal grupo foi integrado, além do ltamaraty, pela
SEPLAN, pelo MinistériO da Fazenda, Banco do Brasil

e Banco Central. Das suas reuniões resultou o consenso
de que as negociações deveriam buscar, como objetivo
imediato, a estabilização dos niveis de risco da Polónia.
A partir de então, sucederam-se as dificuldades de pagamento por parte da Polónia. Ocorreram sucessivas negociações e, a partir de outubro de 1981, foram susPensas quaisquer utilizações adicionais das nova_s_linhas de
crédito autorizadas em junho de 1981, estabelecendo-se
o controle prévio de exportações destinadas àquele país,
a fim de evitar excessos na conta "clearing"~
Nas conversações mantidas entre 29 de outubro e 13
de novembro de 1981, não somente a nível intergoverna~
mental mas, também, entre diretores do Handlobank e
do Banco Central do Brasil e representantes do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, do Ministério das Relações Exteriores e do Banco do Brasil, os
poloneses foram informados da impossibilidade do reescalonamento da dívida com a concessão de créditos adicionais.
Todos esses acordos de rolagem de linhas de crédito e
de renegociações da dívida, concluídos ao longo de 1981,
bem assim as demais providências adotadas, foram homologados pelo Conselho Monetário Nacional, em sessão de 20 de janeiro de 1982, através do Voto CMN n\1
021/82.
De 2 a 10 de março de 1982, realizou-se o encontro de
um Grupo de Trabalho Intergovernamental-com nova
missão polonesa, oportunidade em que esta anunciou a
linha de conduta que adotaria no transcorrer das negociações. Após a realização de diversas reuniões, decidiuse pela formalização de um protocolo, documento esse
que não chegou a ser assinado dado o _impasse surgido
nas negociações.
Em conseqUência, e como medida destinada a impedir
o aumento d;,~. dívida polonesa, foram suspensas as autorizações de embarque para aquele país, relativas ao saldo
remanescente da linha de crédito de USS 140 milhões
concedidas em novembro de 1981, ficando condicionada
a sua utilização ao pagamento das obrigações do principal e juros apurados em 1982.
Não obstante, continuaram sendo autorizadas operações à vista, que tiveram curso no clearing, fim de se-

a

rem mantidos todos os embarques de minério de ferro
vinculados ao acordo de trocas de minério por carvão.
A partir de maio de 1982, ocorreram troca de correspendência e reu"niões que, entretanto, resultaram infrutíferas.
Diante do exposto, verifica-se que as negociações para
a expansão do comércio bilateral entre o Brasil e a Polônia já Se vêm i"ealizando desde 1954, tendo o Governo
brasileiro procurado dotar a sua ação de flexibilidade necessária para se ajUstar às circunstância de cada momento e sempre em consonância com o -alto interesse nacional.
·
Durante esse longo período, sucederam-se diferentes
administiações. Todas elas deram continuidade ao objetivo de ampliar as nossas relações comerciais, com diversificação geográfica, buscando ampliar e fortalecer o
nosso· comércio exterior. A ampliação do intercâmbio
entre os dois pa(ses e o financiainento de exportações
brasileiras à Polônia, de que resultou o atual "exposure"
do Brasil àquele país, foram conseqUência de decisões
~políticas de Governo, tomadas ao longo dos últimos oito
anos.
As negociações com a- Polônia, como de resto com todos os países do Mundo com os quais o Brasil mantém
relações financeiras e comerciais, não representaram
rima in-iciativa isolada da SEPLAN, mas resultaram de
- - ampla participação de numeros-os órgãos da Administração Federal, os quais têm atuado efetivamente, através de discussões amplas e minuciosas. Tem sido freqUente a constituição de Grupos de Trabalho Interministeriais, que conduzem as negociações dentro dos mais sadios princíPiOs económicos, fin"ariceíros e comerciais,
consultado sempre o superior interesse do país.
Ao longo de todo esse período, conforme facilmente se
verifica, elevado tem sido o_m1mero de entidades- agora, entra na parte que interessa os Srs. Senadores - e
pessoas -necessariamente ouvidas e consultadas, e que
participaram de decisões, missões, negociações, reuniões, troca de correspondência, etc. Portanto, leviano
seria supor que se pudessem realizar reuniões ou protocolos "secretos", como pretendem insinuar as reporta-gens, dos quais decorressem resultados que não tivessem
sido ampla e previamente discutidos em diferentes escalões administrativos, em diversos Ministérios, órgãos e
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entidades, e submetidos, sempre, à apreciação de colegiados (como é o caso_ particular da COLESTE) e, por
fim, encaminhados, conforme o caso, à aprovação superior.
Os responsáveis por todas essas tarefas são servidores
públicos idôneos, conhecidos, ocupantes de cargos de relevância em diferentes órgãos da Administração Federal,
que sempre pautaram sua atuação no sentido da preservação dos elevados interesses nacionais.
Todas as considerações a propósito de favorecimento
a empresas_ou pessoas nas transações com o Leste Europeu são inteiramente infundadas. A concessão de linhas
de créditos e a adoção de quaisquer outras medidas dcs~
tinadas a incre:n:ientar ou diversificar as exportações brasileiras, para todos os países, são ampla e invariavelmente divulgadas, através de a tos do Banco Central doBrasil, da CACEX, etc, ficando, assim, com livre acesso a es-.
sas operações todas as empresas interessadas.
Nos diferentes protocolos celebrados com a Polônia,
constam inúmeros produtos, que vão _desde café, soja e
derivados a sucos concentrados de frutas, "pellets" e
óleo de mamona, carne industrializada, fibra de sisai,
ferro fUndido, calçados, têxteis, artigos de cutelaria, pimenta do reino, arroz, automóveis, sabonetes, detergentes, compotas de frutas, óleo de babaçu, etc.
Nas tabelas seguintes são apresentadas a balança comercial do Brasil com a Polônia e a participação de algumas empresas nesse comêrcio:

I -BALANÇA COMERCIAL BRASIL/POLONIA
(Em USS milhões FOB)
Ano

1980
1981
1982
1983(1)

Exportaçilo

Importação

523,2
506,5
174,9
47,9

67,3
72,2
108,8
80,5

FONTE: CACEX Obs: (1) até março.

MF.

Saldo
+
+
+

464,9
434,3
66,1
32,6
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As tabelas registram algumas informações importan~
tes, adiante indicadas.
A evolução do saldo comercial revela uma reorien·
tação da política comercial brasileira. De fato, Pafl:ir
de um superávit coinercial de quase 500 milhões de dóJa.
res em I 980 - resultado da agressiva politica de expor"
tações do País para a conquista d~ novos mercados - o
Brasíl evoluiu rapidamente para uma situação de déficit
comercial já em 1983, como inCcanismo de ajustamC:Dto
à nova realidade apresentada pela economia da Polónia.
Na realidade, a Comexport tem tido modesta participação no total das exportações brasileiras para o merca-

a

do polonês. ConseqUentemente, a alegação de que as
políticas de coniêrcio exterior teriam por objetivo -privilegiar uma única empresa (que não deteve mais do que
6,2% das exportações brasileiras para a Polónia) só pode
decorrer de referências desvinculadas da realidãde dos
fatos. Mui tas outras têm repartido entre si mais de 90%
das expOrtações brasileiras para a Polônia.
Finalmente, a tabela revela que a participação relativa
da Comexj)oi-t decresceu em cerca de 50% CÕmo falar,
portanto, em "favorecimento" àquela empresa, se os dados mostram uma redução em seus negócios, de mais de
USS 32 milhões para menos de USS 1,6 milhão, no pri-

meiro_trimestre de J983, exatamente no período cm que
a empresa estaria sendo favorecida?
Outra alegação, com referência à mesma empresa é de
que ela recebia o co11_tra-valor em cruzeiros, referente ao
montante de suas exportações para a Polónia, antes que
aquele pais quitasse os seus débitos junto ao Banco Central do Brasil. O fato, entretanto, não repres~ta qualquer privilêgio, umã vez que esse procedimento ê assegurado a todas as empresas que exportam sob o regime de
moeda-convênio, sendo as exportações realizadas por
cartas de crédito saldadas nos seus vencimentos. Tal prática é genérica para todas as empresas que exportazp.
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para a Polônia ou outros países <:om ós quais mantemos

Acordo de Comércio e Pagamento,-e não constitui, portanto, tratamento preferencial.

Todo o processo de expansão das exportações brasilei*
ras para a Polónia norteou-se pelo objetivo de diversifi-

cação de mercados. A Polônia assumiu Posição de destaque por dispor de recursos naturais de alta importância

para o Brasil, como o carvão e o enxofre, e por ter apresentado, na dêcada passada, uma economia em rápido
crescimento, um mercado interno-de dimensões relevantes e um grau de industrialização i'elativamente elevado·; '
o que abria perspectivas naturais para absorção de pro-

dutos manufaturados brasileiros. O fato de a PolôniiÍ

não participar de acordos internacionais relativos a
vãrias ''Commodities" permitia-lhe absorver excedentes
de produtos primãrios brasileiros, que extravasavam as
quotas de exportações estabelecidas nesses acordos.
Como conseqUência natural dessas característicaS, o
melhor caminho encontrado pelo Governo foi o de aproveitar essa condição favorável para direcionar as nossas
exportações àquele mercado e, atráves delas, ampliar a
geração interna de renda e emprego. E foi isso o que se
conseguiu - exportamos mais matérias-primas, minério
de ferro, cacau, soja e derivados, além de variada gama
de produtos manufaturados. Essas exportações permitiram, também, a obtenção de matérias-primas, como o
enXofre, o carvão, essenciais ao nosso desenvolvimento,
inclusive para manutenção de atividades industriais e
agrícolas.
Refere-se, também, aquele jornal à-iliquidez da divida
da Polônia para com o Brasil, representada pela utilização de contratos de abertura de crédito através da importação, por aquele país, de produtos brasileiros. Mas,
tal afirmação não é verdadeira.
Os contratos assinados com a Polônia são perfeitOs e
acabados do ponto de vistajufídico. Efetiv"adas as exportações e vencidos os contratos, são estes plenamente
cobrãveis no forci brasileiro, nos valores devidos pelo
creditado, na moeda do contrato, isto é, dólares americançs,livres de impostos e taxas, independentemente de íriterpelação ou_ protesto.
Os contratos estipulam, adicionalmente, a emissão de
Notas Promissórias a favor da parte brasileira. Esses
títulos têm dupla função: primeira, evídenciar a utilização de crédito aberto, tornando insofismável o débito
do creditado e reforçando a liquidez da dívida; segunda,
"portar eventual garantia autônoma e solidária, por aval
ou endosso".
Uma vez que as transações comerciais entre o Brasil e
a Polônia se sujeitam a regir.te de convênio recíproco de
pagamento, fixa-se, então, cOmo faculdade do devedor, a
compensação de crédito, exigindo-se, como moeda alternativa para pagamento de seus débitos, o crédito eventualmente existente nessa conta-corrente.
~ de se ressaltar que, em nenhum momento, quando
das dificuldades polonesas em cumprir seus compromissos financeiros cOin os Países credores, foi QUestionada a
validade jurídica dos títulos, os quais são. evidentemente, negociáveis e cobráveis.
-

A cláusula inserida no texto das Notas Promissória.s
-determinando que o seu valor poderia ser levado a débito da conta principal do convênio, quando a mesma
apresentasse recursos disponíveis - não restringe e, sim,
amplia o leque de possibilidades de ·seu resgate, uma vez
que esses títulos poderão ser liquidados no Banco do
Brasil, em Nova Iorque, ou em qualquer outro Banco
daquela praça, desde que mutuamente acordado entre os
dois países; e, finalmente, no caso de haver saldo credor
na conta de convênio, poderão os títulos ser nela debitados.

Na condição de credores da Polônia e que, ainda assim, não denunciaram nem protestaram os contratos e as
No tas Promissórias daquele País, encontram-se - da
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mesma forma que o Brasil- mais 16 parsese293 bancos
internacionais.
A razão de o Brasil não ter recorrido ao protesto para
liquidação da díVida nos vencimentos decorreu de decisão política de Governo, após exame dos diversos aspectos técnicos e jurídicos, o mesmo ocorrendo quanto à
opção de não Participar das negociações conjuntas com
os demais credores da Polônia.
No que concerne às condições estabelecidas para as liilhas de crêditõ --prazos,- taxas de juros, defmição de
prod-utoS- sf:mpre rOiam consuitãdos os órgãos competentes (CACEX~ IBC, Ministérios da Fazenda , das Relações Exteriores, das Minas· e-Energia, da Indústriã e do
Cóiliêrcio)~ E, especificamente quanto às taXas -de juroS,
fOi clarcl- 8 oiientação no sentido de que as linhas de crê-dlto- abertas a partil- dC 1981 passassem a utilizar taxas
flutuantes, vinculando-as, tanto quanto possível, aos
DíVCis -de juros então prevalecentes nos mercados financeiros interD.adonais, embora, como se sabe, as taxas de
fin3.ilcíamento para- expOrtação de Hcommodities"~ e manufaturados sejam inferiores às taxas praticadas -no mercado financeiro.
Quanto à insinuada partiCipação do Secretário-Geral
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Sr. Josê FláviO Pécora, em atividades comerciais
de empresas privadas, cabe tecer alguns comentários.
--A COrilexport, erltão ComeX, foi constituída através dC
Asseinbléia:Genil realizada em 14 de fevereiro de 1973,
conforme publicação-feita no Diário Oficial do Estado,
em 10 de março de 1973, arquiv~da na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, não figurando o Sr. José Flávio
Pécoia conlO acioriista. Ãtravês da Assembléia-Geral
Extraordinária realizada em 14 de maio de 1973, a Sociedade passou a denominar-se ''Comexport- Companhia
de Comércio Exterior".
Em julho de 1'974, o Sr. José Flávio Pécora assumiu a
presidência do Conselho de Administração da Comexport, cargo para o qual foi reeleito, em 30 de abril de
1975, em nova Assembléia-Geral. Os documentos cor- _
respondentes foram publicados no D~árlo Oficial do Estado e devidamente registrados na Junta Comercial do
Estad~ de São Paulo.
Em 24 de outubro de 1978, devido a razões de ordem
particular, que incluíam novos compromissos prcifissio~
nai~, o Sr. José Flâvici Pêcora solicitou eXoneração do
cargo de presidente e membro do Conselho de Administração, tendo o pedido sido aceito na Assembléia-Geral
~traordinári_a de 10 de janeiro de 1979. As atas foram
publicadas no Diário Oficial do Estado e registradas na
Junta Comercial do Estado de São Paulo.
A empresa "Pêcora e Leal Consultores Associados SC
Ltda." foi instítUída por instrum-ento particular de contrato _datado de 23 de maio de 1974, arquivado conforme
a legislação vigente.
O Sr, )oSé Flávio Pécora era um dos seus quotistas. O
extrato -do -registro da constituição da sociedade foi
publicado no Diário Ofi.cial do Estado de São Paulo. To·
_das as alterações contratuais subseqUentes foram procedidas por instrumento particular de alteração de contrato, sempre publicadas no Diário Oficial do Estado e devidamente registradas.

Em 15 de agosto de 1979, como é de conhecimento geral, o Ministro António Delfim Netto, convidado pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, deixou
o cargo de Ministro de Estado da AS:riCultUra para asSumir a Secretaria de Planejamerito da Presidência da República. Nessa condição, convidou o Sr. José Flávio Pécora para exercer o cargo de Secretário-Geral naquele

órgão.
Não sendo conciliáveis suas funções no exercício daqJJele elevado cargo público com suas diferentes atividades empresariais e comerciais, providenciou sua retirada
daquela empresa, como das demais, decorrendo, oontu-

do, algum tempo para ~ tramitação administrativa de
~u desligamento.
- - Em conseqílência, em 12 de outubro de 1979, era fir~
mado instrumento particular de alteração contratual,
pelo qual o Sf. José Flávio Pécora se des-ligava da empresa. que inclusive alterpu sua denominação social, deixan·
do de existir a empresa "Pécora e Leal Consultores Associados SC Ltda." Essa alteração contratual foi registrada, tendo sido o extrato, como manda a ICi, publicado no
Diário Oficial do ~stado.
No perfodo decorrido entre o seu desligamento do cargo- de Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, em 15
de março de.1974. e o seu reingresso no Governo FCderal~ em 191"_9, o Sr. José Flávio Pécora desempenhou atividades em diversas empresas, por diferentes períodos.
Ao assumir o cargo de Secretário-Geral da SEPLANPR, desligou-se de todas elas e, desde então, não mantém
qualquer relação comercial ou empresarial com tais em·
presas ou ~m quaisquer outras, a que título seja.
Por tudo isso, são totalmente improcedentes as insinuações feitas de que ainda continuaria ligado a atividades privadas, na constância do desempenho de sua
função pública.
Fica, aSsím, cabalmente demonstrado que a série de
reportagens recentemente veiculada pelo jornal O Estado
de S. Paulo não reflete a verdade. De um lado, porque
todas as negociações comerciais e financeiras com a Polônia, como de resto com todos os outros países, se processaram, desde o início, como hoje, dentro dos princípios legais e regulamentares estabelecidos, com amplo
debate e participação de diferentes entidades, órgãos e
escalões da Administração Pública e nunca ocorrendo
qualquer tipo de favorecimento, tendo sido sempre
orientada por um tratamento impessoal, não discriminatório, e de respeito aos interesses nacionais.

O Sr. Pedro Simon

-V. Ex~ me permite?

O SR. VJRGIUO TÁVORA para toma~ uma respiratória.

Pois não; até é bom

O Sf. Pedro Simon-~ verdade. Creio que essa colaboração veio em tempo, pois o documento é longo. Perguntaria o seguinte: acompanhei, desdi o infcio, o pronunciamento de V. Ex', mas não consegui perceber o
meinOrial. O ç,ísctirso, a· ncita que V. Ex' está lendo é a
nota que a imprensa de hoje publica?
O SR. VIRGIÚO TÁVORA -·Negativo. Dissemos
que era da Secretaria de Pianejamento da Presidência da
Repúbli~a. Dep_?iS, nós vamos chegar 1~.
O Sr. Pedro Simon- Ãhi Suma segunda noa do Dr.
Delfim?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- É da S=etaria Geral
da Presidência da República.
O Sr. Itamar Franco - Senador Pedro Simon, aquele
dossiê está guardado no" cofre; esse é outro.

O Sr. Pedro Simon- Essa é uma nota do Dr. Delfim?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex•s não acharam
pouco? Então com o tempo, aquela nota foi dada em cima ...
O Sr. Pedro Simon- Essa é uma nota do Dr. Delfun
Netto?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não. Do Ministro de
PJanejamento, que no momento está respondendo por
aquela Secretaria; Dr. José Flávio Pécora, com o conhecimento do Governo ...
O Sr. Itamar Franco- Mas essa nota é assinada pelo
Sr. José Flávio Pécora?
-
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O SR. VIRG!LIO TÁVORA - li da Secretaria geral
da Presidência da Rep6blica. Não precisa ser assinada
por fulano, sicrano ou beltrano. Se V. Ex• pergunta
quem é o responstvel, diremos: José Flâvio Pêcora. que é
o Ministro, no niomento, que ocupa a Pasta.

O Sr.Itamar Franco- ~importante essa afll'mativa.
O Sr. Pedro Simon -
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Permite V. Ex' um aparte?

O gR. VIRGILIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Pedro Simon- Eu realmente levanto uma preo~
cupação, uma dúvida, pelo menos: o Ministro do Plane~
jamento, Dr. Delfun Netto, lançou uma nota lida pela
Liderança' do PDS nesta Casa.
O SR. VIRGILIO TÁVORA por nós mesmo.

Perfeitamente, lida

O Sr. Pedro Simon- Lida por V. Ex• Essa nota foi
desautorizada pelo Presidente da Rep6blica.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - O Presidente da Rep6blica não teria lido?
O Sr. Pedro Simon - Porque foi lida na Casa como
sendo uma nota do Presidente da República.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, V. Ex• não nos
ouviu dizer isso. Recorra aos arquivos da Casa.
O Sr. Pedro Simon- O "não" não deve ser endereça-

do a mim, mas ao PreSidente Aureliano; pOrque foi-ele
quem deu uma nota dizendo que a nota que tinha saído
como sendo da Presidência da República,- não o era.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- A nota que atribuíam
ser da Presidência da República, não o era. Mas, aqui,

desafiamos que consulte os Anais desta Casa, onde consta - quem leu fomos nós, no fim de um expediente, logo
em seguida à publicação da primeira ou segunda reportagem -, como uma satisfação ao público, protestando
naquela ocasião que, posteriormente, terminada a série
de reportagens, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, mandaria uma nOta a mais detalhada em que seriam apresentadas- e foi solicitado, se não
nos enganamos, pelo Senador Itamar Franco- explicitamente as firmas que tinham comerciado com a Polônia
nos diferentes anos, e os montantes. Como foi prometido
antes, estamos cumprindo.
O Sr. Pedro Simon- Mas repare, nobre Líder, o que
a Bancada da Oposição estâ estranhando. Sai na imprensa de hoje:
O Palãcio do Planalto jâ preparou um '"documento" para esclarecer os negócios do Brasil com a
Polônia denunciados na série de reportagens de O
Estado sobre as "polonetas". Esse "documento" foi
entregue ontem pelo Presidente em exercício Aureliano Chaves ao Presidente da Câmara, Flávio
Marcflio, ao Líder do PDS no Senado, Aloisio Chaves, e ao Líder do GovernO na Câmara, Nêlson
Marchezan. O aspecto mais -importante do ..documento~· atê agora: os políticos que o receberam
guardaram-no nos cofres de seus gabinetes é ele não
deve ser divulgado, mas apenas servir de "subsídio"
piua o PDS defender os ministros e outras autoridades do Governo.
No momento em que a imprensa publica que o Presidente da República entrega às Lideranças do PDS, os esclarecimentos do fato, vem o Líder do PDS trazendo
uma nota do Ministério- dO Planejamento; e não os dados apresentados pelo Presidente da República. Sinceramente, eu não consigo entender.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nós !amos fazer isso
como uma segunda parte do nosso pronunciamento. A
Oposição cOntinua, desde aquele nosso primeiro mandato, muito impaciente.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não é o Vice-Llder
que, no momento, traz ao conhecimento da Casa aquilo
que havia prometido ao Senador Itamar Franc-o, isto é...
O Sr. Pedro Simon -A defesa do Dr. Pécora.

O Sr. Pedro Sjmon -

Desde 64.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então,jâ ê mais longe. Em 64, éramos Governador pela primeira vez e não
podemos testemunhar essa impaciênciã. toda. Mas,
deixe-nos terminar, pois estâ no f1II1 da nota, e daremos
os esclarecimentos a V. Ex• perfeitamente.
Retornamos, Sr. Presidente:
De um lado, porque todas as negociações comerciais e
financeiras coni a Polônia, como de resto com todos os
outros países, se processaram, desde _o inicio, como hoje,
dentro dos princípios legais e regulamentares estabelecidos, com amplo debate_e_pa_rtiC!pação de ~feren_te~ enti- dades, órgãos e escalões da Ad-niiii.isti8ção Pública e
nunca ocorrendo qualquer tipo de favorecimento, tendo
sido sempre orientada por um tratamento impessoal,
não discriminatório, e de respeito aos interesses nacionais.
De outro lado, porque os membros que integram os
quadros da Secretaria de Plenajemto da Presidência da
República, - desculpe-nos a repetição - além de não
manterem qualquer relação comercial ou empresarial
com empresas do setor privado, têm sempre pautado o
seu comportamento dentro de padrões éticOs e morais
inataCá.Veis.
A SEPLA N considera que, à Luz dos esclarecimentos
neste documento, fica restabelecida a verdade e preservada a honra daqueles que as aludidas reportagens pretenderam atingir.
Este é o conteúdo da nota que tivemos a ii:lcumbência
de trazer ao conhecimento da Casa.
O Sr. Pedro Sim,on- De autoria do Sr. Pécora, que é
um dos envolviçlos.

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- E que aqui faz a sua
defesa.
O Sr. Pedro Simon- Ah! Agora estâ claro, é a defesa
do Sr. PéCora.
O SR. VIRGfi..IO TÁVORA - Não, Excelência.
Aqui estâ explicado em português claríssimo ...
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• fez a defesa do Sr. Pêcora...
O

sr. Itaniar Franco- Estâ claro.

o SR. VÍRGILIO TÁVORA- Porque ê a defesa da
politica do Governo.
Agora, vamos responder ao aparte do eminente Senador Passos Pôrto. A Presidência da Câmara, a Pres_idência do Senado, as Lideranças do PDS nesta e na outra
Casa, receberam quatro exemplares, não da nota. mas de
toda a documentação confidencial organizada por determinação do Presidente Aureliano Chaves, contendo todos os atas. que procedidos foram e que elucidam, documentadamente- desculpem a redundância-, os procedimentos do Gb'krrio Federal. V. Ex• estranha é a coincidência. Isto não ilide o procedimento das Lideranças
da Câmara e do Senado, dos Srs. Presidentes da Câmara
e do Senado quanto àquela vasta documentação- desta
a1tura, podemos dizer a V. Ex• -, que foi fornecida para
que, à luz dela, se verificasse aquilo que, podemos adiantar a V. Ex•, estâ aqui historiado-. Esta a razão. Agofa, o
fato do jornal dizer que está num cofre, a sete chaves,
isso daí, lamentavelmente, só quem pode satisfazer a curiosidade de V. Ex• ê um desses quatro personagens.
O Sr. Itamar Franco -

Imagine.

O SR. VIRGIUO TÁVORA - Não a posição desta
companhia e das demais companhias brasileiras durante
todo o desenr(ilar do comércio com a Polônia:, como se
desenrolou o comércio do B:rasil com a Polôni? e realmente se Pécora, nessa época, era ou não era partícipe
dessa empresa e da Pécora-Leal Ltda.
Vamos entregar o documento. Portanto, na segundafeira, pode até V. Ex• tirar uma cópia xerOgráfica.
O Sr. Pedro Simon- Recebemos -com o maior respeito o pronuncianiento de V. Ex•. com a maior importância, mas ficamos na expectativa dos outros documentos,
Quê por enquantO V. Ex• só pode dizer que são dez ao todo, mas que não tem conhecimento ainda ...
O SR. VIRG[UO TÁVORA- Estão nas mãos, e não
iludimos V. Ex•, do Deputado Flávio Portella Marcilio,
naS mãos do -senadOr NTio Coelho, estão nas mãos do
Deputado Nelson Marchezan, estão nas mãos do Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Pedro Simon - E estâ na expectativa do Brasil
inteiro tomar conhecimento.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Agora, não podemos
dizer a V. Ex• o conjunto de documentos que ·O Senhor
Presidente da República tenha, em os entregando, porque fez questão que fosse na frente dele entregue a essas pessoas - declarado que lã havia pastas absolutamente confidenciais, por cuja divulgação eles eram responsâveís. Agora, o que não pode é chegar aqui, para
bancar o bom moço, e dizer: não, vamos trazer amanhã
esses documentos para mostrar. Se. V. Ex• pensa que vamoS forcejar, como das outras vezes, quando V. Ex• tem
para nós apelado, -para que tudo isso seja.
O Sr. Itamar Franco - Os documentos são sempre
confidenciais, não é Excelência, ê sempre dificil, aqui
neste País as coisãs são sempre difíceis.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas de vez em quando V. Ex• tem recebido documentos confidenciais, quando_ podemos mandar levá-los, veja o caso da NUCLEBRÁs, por exemplo.
O Sr. _]!amar_ Franco_- Senador Virgílio Távora, eu
teria uma série de indagações a fazer a V. Ex•, mas, evidentemente eu não conheço a defesa do Sr. Flávio Pécora ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não, mas justamente,
vai ser publicado V. Ex• pega e faz consulta.
O Sr.ltamar Franco- ... estabelecida neste documento .. Evidentemente eu preciso conhecer; a Liderança do
meu Partido, por certo, vai designar alguéni para respon~
der V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas, com todo ores·
peítO ã ii.obre Liderança, esse discurso ~muito mais dirigido a V. Ex•, porque f9i justamente V. Ex• quein pediu
para que esclarecesse a posição do Sr. Pê cora. V. Ex• pediu que mostrasse qual era a posição dessa COMEXPORT dentro, então dissemos: "Estão aqui os Anais, vamos procurar pedir à CACEX que mande, justamente,
do comêrcio exterior, uma discriminação de 3 ou 4 anos
atrás- estâ recordado V. Ex~?
O Sr. Itamar Franco -

É verdade sim, Excelência.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dessas companhias,
todas que entraram neste comércio, do valor da colo-
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cação, devolução positiva -ou negã.tiVa e seus negócios
com aquele Pafs. E isto, hoje, V. Ex• recebe aqui, vai estudar nesse finalzinho de semana, porque ...

O Sr. itamar Franco- V. Ex• me permite? Eu teria
realmente já, hoje, independente da Liderança do meu
Partido, que possivelmente vai designar algum Senador

para responder ao discurso de V. EX•, eu já teria algumas
indagações a fazer a V. Ex•

-

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Pois não, com prazer.
Em estando habilitado para poder fazer ...

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas fazendo soar a
campainha)- tf. que o tempo do nobre Senador Virgilio
Távora já está esgotado, e há, ainda, oradOres inscritos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Sr. Presidente, V. Ex•
me desculpe um desabafo- toda vez que nesta Casa, e

ar nobre Líder do PDT vai nos ajUdar tambêm, nós ouvi~
mos aqui sobre história, sobre pequenas reivindicações,
s-obre comemorações, não é crítica à Mesa, mas Ouvimos
aqui, por horas e mais horas, perorações, e Que muitas
vezes ultrapassam bastante o tempo reservado ao orador. Quando é um assunto destes, não vamos dizer percutido por muitos, talvez não ·sejii pe-rcUtido com a eficiência que. possivelmente, até os defendidos teriam,
mas, percutido com sinceridade, sCm querer ocultar nada, procurando saber a verdade, Sr. Presidente, fazemos
um apelo, vamos ter um pouquinho de paciência.
O Sr. Itamar FrancO - Senador Virgílio Tâvora, eu
vou examinar o documento; e para atender à Presidência, vou examinar o documento, vamos debater com V.
Ex•

tef coni V. Ex• e, na expectatiVa de que,' até lá, o-GOvCrno brasileiro resolva retirar o carimbo de confidencial da
somatória dos documentos cn..-iados aos nobres Parlamentares brasileiros.- Porque o que hã realmente ar, e
nesse ponto nós estamos de acordo com o nobre Senador
Pedro Simon. o que é estranhável, em parte- V. Ex' vai
me permitir isso, nós não estamos fazendo nenhuma acusação - mas é estranhável, que um homem, até ontem
Ministro do Planejamento interino, que ele mesmo, envolvido ou não no processo porque evidentemente afirIPa que ele pertenceu ou estava envolvido, quando se diz
assim, 6,2% em 1980, é preciso ver o que significa o valor
disso em milhões de dólares. É estranhável que este Ministro interinO do Planejamento tenha, realmente, envia·
-do essa documentação.

O SR. VIRGILIO "I"ÁVO RA - Quem é que havia de
enviar? Era a Secretaria de Planejamento. Claro que foi,
era- solicitado...
O Sr, Itamar Franco ~ Ela poderia, pelo menos, esperar. Então, temos que estranhar, realmente, V. Ex• pode
até discordar, é que o homem envolvido no processo,
pelo menos até agora está envolvido, até prova em contrário, e V. Ex• trouxe as devidas explicações, mas até
agora ele estava envolvido n.o problema PolôniafBraSil,
nessas transações comerciais. Vamos estão ao grande debate após a leitura da argumentação de V. .Ex•, independente do que vã dizer a Liderança do meu Partido.
O Sr. João Calmon --Perm_ite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Com prazer eminente
Senador João Calmon.

O Sr. Itamlll' Franco - .... primeiro a de conhecer,
realmente. o documento confidencial que o Governo Cnviou a quatro autoridades Parlamentares.

O Sr.João Calmon- Nobre Senador Virgílio Távora,
nós todo procedemos exatamente como V. Ex•, considerando que todas as pessoas são honestas até prova em
contrário. Se não partimos desse princípio, poderemos
coineter graves e Tmpêrdoâveis injustiças. Devo, como
parlamentar que não pode ser considerado calouro, pois
atuo no Congresso Nacional desde 1963, estranhar um
-detalhe: recebi, por gentileza da Liderança do meu Partido, uma cópia das explicações enviadas para nossas LideranÇaS nÕ Senado e na Cãritara ...

O SR. VIRGILJO TÁVORA- tl uma somat6ria de
documentos confidenciais.

O Sr. Itamar Franco Oposição.

O Sr.ltamar Franco- Eu digo um documento masjâ
que V. Ex• quer usar a expressão matemática, vou usá-la,
a somatória desses documentos...

Ú SR_- VIRG(LfO TÁVORA - Oiha aí o prestígio e a
democracia dentro do Partido, critica e recebe. ..

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Vamos debater.
O Sr.ltamqr Franco- E, ainda numa expectativa dupla, Senador Virgilio Tâvora ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perfeito.

:1709

O Sr. Joio Calmon - V. Ex• é a personificação da
prudência, e por isso V. Ex• merece o respeito, a consideração e a admiração de todos nós. Eu, por exemplo, pertenço ao Fã Clube de Virgfiio Távora, hâ pelo menos
quarenta anos. Hã um outro detalhe, o Sr. Flávio Péco·
ra, Ministro do Planejamento em exercício, enviou As
nossas Lideranças no Senado e na Câmara, essa exposição que eu temo chamar de documento. Não conheço
qualquer documento sem assinatura e sem rubrica em
cada página. Mas, partindo de V. Ex• acredito inteiramente em sua autenticidade.

O SR. VIRGILJO TÁVORA- Eminente Senador, o
Vice-Líder, que uma vez por outra fala em nome da Liderança, recebeu este documento do Líder Aloysio Chaves. Como S. Ex• entregou esta cópia a V. Ex', as explicações, e a origem- deste documento foi, justamente, uma
solicitação que fizemos à SEPLAN para atender a um requesto, a um pedido formulado, aqui em plenário, pelo
eminente Senador Itamar Franco, e que nos comprometemos a fazer.
Então, na primeira explicação de fato, apelo para o
testemunho do eminente representante mineiro; não estavam suficientemente postos esses nlÍmeros e prometemos, ante uma intervenção de V. Ex•, que diligenciariamos. Não temos a pr~tensão de ser condutor da. Banca~
da.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador João Calmou,
só um minuto. Queria fazer uma justiça ao nobre Senador Virgflio Távora. O -que- às vezes se consegue atravês
da Mesa Diretora. nõs temos tentado através de V. Ex•
Eu daria aqui um exemplo, sem querer atrapalhar o Senador João Calmon. Eu não recebi este documento. Ele
está reclamando porque não sabe nem se está assinado, e
eu nem recebi o papel. Ele é mais feliz do que eu. O Sena~
dor João Calmon ainda teve a felicidade de receber esta
papelada toda aí. Eu não sei se o meu Líder, hoje, Gastão MUller, recebeu alguma coisa pela Liderança. Nós
não recebemos. Não sei se o Sr. Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT, recebeu também a documentação. A verdade é que nós não recebemos. Mas essa discriminação nós já estamos acostumados hâ muitos anos,
iSSO ãifúút vai aconfCCer;--não quero nem reClamar.

V. Ex' é mais feliz do que a

O Sr.ltamar Franco- É uma discriminação ao Partido de Oposição. Este é o diãlogo, é o famoso entendimento.

O Sr. Itamar Franco- ... na expectativa de conhecêO Sr. João Calnion - O Líder ·do meu Partid~, o
los. Porque, veja,. Senador Vir8tlio Távora, uma cols-a
nobre Senador Aloysio_ Chaves, entregou-me, hoje à tarque nós já estamos extraindo, de pronto, é que foi pio-de,
uma xerox desse documento. Eminente~-senador
posta a criação de uma Comissão Especial, para o eXameVirgílio Távora, estranho documento, em que não aparedesta questão e, até hoje, --V. Ex• não tem nada com
ce timbre da SEPLAN e não está assinado por nlnisso - mas, até hoje,_ essa Comissão· Especial não foi
guE:m ... Suas páginas não estão rubricadas. Tenho a imcriada. Possivelmente, no decorrer da criação dessa co--pressão
de que eSti não é a Praxe uniVersal. Uni dOeumisSão-...:.. que espetamos seja ántCs de di:Zembro, não Sei _
- nleiito que-parte" dC Uffiã. seCretaria de Estado, de um Mise vai dar tempo, porque as coisas aqui têin um tr'áfego
nistério, deve ser enviado ao Congresso em papel timbramuito intenso para sair da Pfesidêni:ia e Chegar à Presido, devidamente assinado, e com todas as suas páginas
dência da Comissão das Relações Exteriores é, realmenrubricadas.
Permita-me, em primeiro lugar, manifestar a
te, uma dificuldade muito grande.
minha
esiranbeza, porque creio que estamos fugindo da
De qualquer forma nós vamos debater com V. Ex•
~ norma que deveria ser seguida. Há uma outra obserTeríamos, já, hoje, uma série de questionamentos que favação. Essa nota, esse esclarecimento, esse documento
remos, então, na segunda ou na terça~ feira, após o exame
__ - não lhe deve ter par~ do convincente, pOique V. Ex' que
detalhado ...
é a própria imagem da prudência, salientou que lhe faria
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Na segunda, estare..um mínimO de adendos de sua lavra". (Cito textualmente suas palavras.)
mos ausente.
O Sr. Itamar Franco- ..• ou quando V. Ex• estiver
presente. É sempre a cortesia, estaremos aqui para deba·
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O SR. VIRGILIO TÁVORA - Claro, estamos apresentando uma nota de esclarecimento.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Mas V. Ex• tem sido
tão bem tratado.
O Sr. Itamar Frânco - b, por V. Ex• Isso é que eu ia
dizer. Eu queria fazer jilstiçil a V. Ex•enão énenhqm favor. Quando ê possível, V. Ex• tem remetido às Oposições ou tem trazido a plenário aquilo que elas solicitam
e não conseguem. Um grande exemplo que dou é que fi~
quei mãiS de 6 meses procurando obter a concorrSncia
da Usina de Angra III e só por intermédio de V. Ex•con·
segui.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas obteve.
O Sr. Itamar Franco dar.

Era a justificativa que queria

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecido.
O Sr. João Calmon- Domingo passado, dia 21, recebi, em meu apartamento no Rio de Janeiro, um telefonema do Sr. Flãvio Pécora. S. Ex.•, que não é meu amigo
íntimo, mas, com quem mantenho relaÇões pessoais há
alguns anos, disse-me que estava sendo vítima de uma
série de ataques, acusações que ele considerava descabidas e injustas, e que estava preparando uma exposição,
respondendo ponto por ponto a todas as acusações.
Devo adiantar que não fui eu o úriico Senador a receber
telefonema do Sr. Flávio Pécora. Outros colegas tambêm.
foram honrados com telefonemas de S. Ex•.

~710

O Sr. Itamar Franco- Do PDS, Sr. Senador?~ preci-

so esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargâs. FaZ soar a
campainha).

O Sr. João Calmon- Nessa oportunidade, depois de
uma conversa de alguns minutos, eu disse ao Sr. Flávio
Pécora que o Presidente do PMDB de São Paulo, que me

O Sr. Itamar Franco- E ela passou a ser autenticada
agora com a fala do Senador Virgflio Tãvora, Senador
João Calmon.

parece e parece a todos nós, equilibrado, moderado, correto e de boa fé, o nobre Senador Fernando- Henri.qUC
CardoSo, afirmara, no dia 17 do corrente mês, qUe o Sr.
Flávio Pécora deixara, realmente, a direção da- Coinexport, mas colocara lá, no seu lugar, uma pessoa da sua
famllia. Essa acusação, que é de extrema gravidade, está
gravada, o trabalho taquigráfico está à disposição de todos e talvez até o "Diário do Congresso Nacional" já a
tenha publicado. Ora, essa informação do Sr. Pécora
disse-me que ignorava inteiramente. O Sr. Pécora disseme que não chegara ao seu conhecimento essa acusação,
que não consta, ao que parece, de nenhuma das reportagens publicadas no O Estado de S. Paulo. Decorreram
vârios dias entre domingo dia 17, e hoje, sexta-feira, dia
21. Quando os esclarecimentos da SEPLAN foram encaminhados à Liderança do PDS.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Salvo erro ou omissão.
O Sr. João Calmon- Não foi inclW:da no "documento'' da SEPLAN nenhuma contestação à afirmação feita,
na tribuna do Senado, pelo nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso. Ficou, portanto, sem nenhuma iesposta, sem nenhum esclarecimento a grave acusão feita
no Senado ao Sr. Flávio Pécora. Repito, eminente Senador Virgílio Távora; que todos nós a:qui, sem nenhuma
exceção, ·adotamos uma posição exatamente igual à de
V. Exf Ninguém pode ser considerado desonesto, sem a
apresentação de provas realmente incontestáveis. Introduzo esse detalhe na sua exposição tão objetiva e cautelosa, para pedir que, proxim-amente; tãmbém, es-sa acusação seja contestada.
O.Sr. Itamar Franco --São_várias,
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Eminente Senador,
veja como eu gostaria de ser onipresente. Tambêm -sabia
da resp.osta a essa acusação do Senador Fernando Henrique. Naturalmente, porque eu não posso estar aqui a
todo momento. Isso com toda sinceridade. Mas na semana que vem - a uma hora dessa não se encontra ninguém em Brasflia, sexta-feira, à tarde, s6 mesmo- riOS
aqui - vamos procurar- elucidar esse fato, eu com a
maior Calma do mundo, embora seja amigo do Sf. Flâvio
Pécora:, O tenha na melhor conta, o que receber em resposta, o que apurado for, não temos pOf que não transmitir. A&ora, eu queria dizer a V. Ex• que eu nãO me Penitencio, porque a nota foi eX.plicativ~ pode ser contestada, é natural...
O Sr. Itamar Franco -
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Exato.

O SR. VffiGILIO TÁVORA -···• é humano, mas foi
explicativa, jâ que a outra foi Coüsiderada absolutamente
genérica.
O Sr. Itamar Franco- S verdade.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- lnclusive,jã vem daquele entendimento que havíamos prometido oferecer ao
conhecimento do seu colega.
O Sr. Joio Calmon- V. Exf há de convir que a nota
não estâ devidamente autenticada, como deveria estai.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não. Porque isso da!
foi uma nota para a Liderança, e deve ser distribuída, e a
Liderança a distribuiu- não tem carâtcr confidencial-inclusive, para todos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Posso lhe garantir
que recebemos das mãos do eminente Senãdor Aloysio
Chaves que, até prova em cori.trârio, é o Líder da nossa
Bancada.
O Sr. Gastão Müller- E, por sua V4?Z, deve ter vindo
do Miilistro do Planejamento em exerctcio.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estâv..,oo.no gabin.,.
te de S. Ex• quando ele recebeu tal documento e me pas~
sou às mãos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas são as explicações
que, por hoje, havíamos que dar a es'ta.Casa. E fazendo
como realc_e especial, no término desta descolorida
o-ração, ·o ap~ágio da benevolência de V. Ex•; Sr. Presidente. (Muito bem!)

ATAS DE COMISSOES
COMISSÁO MISTA
IncumbJda de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 86, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepuõlica, submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'l.OJS, de ll de jmiho
de 1983, que "altera o § 29 do artigo 3t do Dec:reto-lel
IJ9 1.801, de 18 de agosto de 1980, e dá outras proYIdênclas".
2• Reuniio, realizada em 17 de agosto de 1983.

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da Comissão· de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores João
Lobo, José Lins, João Calmon, Jorge Bornhausen, Almir Pinto, Gastão Ml1ller, Severo Gomes, EnéaS Flirla e
Deputados Luiz Fayet, Sérgio Philomeno, Martins
Maia, Denisar Arneiro, Randolfo Bitencourt e Sebastião
Atafde, reúne-se a Comissão Mista iilcuri:tbida de estUdo
e parecer sobre a Mensagem n' 86, de 1983- (CN), do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso_-Nacional o teXto dO DecretO-lei n'
2.035, de 21 de junho de 1983, cju~ "'Aitei'a o§~ do artigo 31' do Decreto-lei n' 1.801; de 18 de agosto de 1980, e
dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senado.rCs Gaivão Modesto; Martins Filho~ AIberto Silva_ e Deputados Etelvir Dantas, Gastone Righi,
Agenor Maria, pel Basco Amaral e l_oaquim Roriz.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador João Calmon, que solicita, nos terinos regimentais, a dispeitsa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Deputado Luiz Fayet, que emite parecer favo-··
rável à Mensagem, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
com voto vencido do Senhor Senador Severo Gomes.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presid~te, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parec:er sobre a MeDU1em
1983- (CN), do Seuhor Presidente daRepública, submetendo ll. dellberaçio do Congresso Nacloual o texto do Decreto-lei n'i' 2.036, de 28 de junho
de 1983, que "estabelece limite de remuneraçio measal para os !iervldores, empregados e dirigentes da ad..
minJstraçio pública dfreta e autárquica da l!nlilo e
das respectivas entidades estatais, bem como para 01
do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências".
Jl9 87, de

211_ ReunJão, re~izada em 23 de agosto

de 1983.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finariças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores João Lobo, Claudionor
Roriz, João Lúcio, Passos Pôrto, Lenoir Vargas, Affonso Camargo, Alfredo Campos, Mário Maia e Deputados
· Luiz Fayet, Sérgio Philomeno, Mendonça Falcão, Casildo Maldaner ,e Marcelo Gato, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo.e parecer sobre a Mensagem nt
87, de 198~ - (CN), do Senhór Presidente da R_ep1l:b~ca.
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto_ do Decreto-lei n~' 2.03_6, de 28 de junho de 1983_, que
..estabelece limite de remuneração mensal para os servido-!"es, empregados e dirigentes da Atlministração Pública e Autárquica da União e das respectivas entidades estatais, bem como para os do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Martins Filho, Lomanto Jtínior, Eneas Faria e Deputados Júlio Costamilan, Etelvir Dantas,
Adauto Pereira, Aurêlio Peres, Mârio de Oliveira e Walter Casanova.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Casildo Maldaner,
que solicita, nos termos regirncintais, a dispensa da leitura ,da Ata da reunião- anterior que, log_o após, é dada
como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senador PassOs Pôrto, que çmite parecer favorãvel à Mensagem n' 87, de'l983- (CN), nos termos dO
Pr~jeto_ de_pecreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecCr aprovado,
com votos contrãrios dos Senhores Deputados Marcelo
Gato e Seilãdor AlfreGo Campos.
Nada mais havendo _a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais meinbros
da Coritis-são e irá à publicação:
COMISsÃO MISTA
Inc!im.blda de estudo e parecer sobre a Mensagem
n' 9I, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepúbllca, submetendo à deliberaçio do Congresso Naclonai o _texto do Decreto-lei n'i' 2.039, de 29 de junho
de 198S, que "altera a si.!ltemátfca de cálculo da correçio monetária lncldente sobre as contribuições de
Previdência Social nio pagas, estabelecida no
Decreto-lei nt 1.816, de 10 de dezembro de 1980".
~

Reunião, realizada em l3 de agosto de 1983.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de mil
nõvecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de finanças, no
SeDado Federal, presentes os Senhores Senadores
Gabriel Hermes, João Calmon, Murilo Badarô, Jorge
Bornhausen1 Virgílio Távora, Lourival Baptista, Hélio
Gueiros, Alfredo Campos, Marcelo Miranda, Gastão
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MUller e Deputados Nosser Almeida e Marcelo Linhares, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n"' 91, de 1983- (CN),do_Sr.
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 2.039, de
29 de junho de 1983, que. "altera a sistemãtica de cálculo
da correção monetária incidente sobre as contribuições

de previdência social não pagas, estabelecida no
Decreto-lei n"' 1.816, de 10 de dezembro de 1980".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador João Lobo e os Senhores Deputados Ozanan Coelho, João Alves, Celso Peçanha, Sérgio Cruz,
Mattos Leão, Walter Batista, Joaquim Roriz, Domingos
Juvenil e Floriceno Paixão.

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Seriador Hélio Gueiros, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após ê dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Deputado Nosser Almeida, que emite parecer
favorável à Mensagem n9 91, de 1983 - (CN), nos termos do Projeto d_e Decreto Legislatívo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem
IJ9 96, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei nt 2.044, de 7 de julho de 1983,
que "Concede Isenção do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados nos casos
que especifica".
1• Reunião de (Instalaçào),
realizada em 18 de agosto de 1983
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e três, às onze horas e quinze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Jutahy
Magalhães, Passos Pôrto, Guilherme Palmeira, Lomanto Júnior, Josê Fragelli, Afonso Camargo, Wolney Siqueira, Eraldo Tinoco, Manoel Ribeiro, Denisar Arneiro e Aldo Pinto, reúne-se a Comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n\' 96, de 1983CN, do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o -texto do Decretolei n~ 2.044, de 7 de julho de 1983, qu~. "Concede isenção
do imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados nos casos que específica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Raimundo Parente, Severo Gomes,
Fábio Lucena e Deputados Santos Filho, Edme Tavares,
Mário Frota, Carlos de Carli, Joaquim Roriz e Felipe
Cheidde.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, o Senhor Senador José Fragelli,
que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice· Presidente da ComiS:São~_Dis_tribufdas às, cêlulas, o Senhor Senador Josê Fragelli convida o Senhor
Deputado Aldo Pinto para funcionar como escrutinador.

QIÃRIO ÍJOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

Procedida a eleição, Verifica-se o seguinte resultado:

eara _Presidente:
Deputado Felipe Cheidde . , .. , . , . , . , .... 12 votos
Para__ Yice-Presidente:
Deputado Wolney Siqueira , . , ........... 11 votos
Deputado Eraldo Tinoco ............... 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, Os Senhores Deputados Felipe Cheidde
e Wolney Siqueira.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Wolney
Siqtieira ãgradece, em nome do Senhor Deputado Felipe
Cheidde e no seu próprio a honra que foram distinguidos
e designa o Senhoi Senador Lomanto Júnior para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encúTã.:Si: ã reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da CorriissãO,
a presente Aia, que lida e aprovada, será"· aSsínada pi:fo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
~~

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES

--- 14' Reun.l.io, realizada em 29 de junho de 1983
-Ás onze horas, do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do
Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, João Calmon, Gastão MUller, Josê Fragelli, Nelson Carneiro, Itamar Franco, Virgílio Távcira, Guilherme Palmeira, Roberto Cam·
pos e Martins Filho; reúne-se a ·comissão de Relações
Exteriores. Registrando-se ainda, as presenças dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Presidente do Senado
Federal e José Lins.
Deixam de Comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Octávio Cardoso, Dinarte Mariz, Marco Maciel, Enéas Faria, Severo Gomes,
Saldanha Derzi e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de·ciara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
·da reunião anterior, que ê dada por aprovada. A seguir,
Sua Excelência comunica que encontra-se presente na
Comissão, o Senhor Embaixador Mário Gibson Alves
Barboza, esclarecendo, que quando Sua Excelência foi
indicado para assumir a representação do Brasil em Londres, por circunstâncias imperiosas foi dispensado de ser
ouvido naquela oportunidade pela Comissão, tendo entretanto, o Senhor Embaixador manifestado o desejo de
na primeira oportunidade que viesse ao Brasil, compare~_r a e:s_te órgão, para fazer uma explanação aos SenhoreS Senadores, sobre a missão que desempenha. Dessa
forma, prossegue o Senhor Presidente, uma vez que, a
Comissão foi honrada com sua visita, concederia-lhe a
palavra, a fim de que fizesse sua exposição. Ao final da
fala do Senhor Embaixador, o Senhor Presidente franq~eia a palavra para indagações a Sua Excelência, fa-zendO-uso da mesma, na oportunidade, os Senhores Senadores Roberto Campos, Nelson Carneiro, João Calmon,
' Itamar Franco e Gastão MGiler. Não havendo mais manifestações, o Senhor Presidente agradece a presença do
Senhor Embaixador, reiterando o convite, para que sempre que venha ao Brasíl, compareça à Comissão, tendo
esta sempre prazer em recebê-lo; e suspende a reunião
pará ·as despedidas a Sua Excelência. Reinidado Os tia~
balhos, passa-se à apreciação das matérias constantes de
- páuta~ sendo tornada secreta a reunião, para deliberar
sobre as. seguintes Mensagens Presidenciais: nt 112, de
1983, submetendo à aprovação do Senado Federal, a es~
colha do ~enhor Paulo da Costa Franco, Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Tailândia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Socialista da União da Birmânia. Relator: Senador Lourival Baptista e n9 122, de 1983, submetendo à
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aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Fernando Abbott Gaivão, Embaixador do Brasil junto à
República da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto á República do
Níger, Rdã.tár:--Si:-nãdor Guilherme Palmeira. Reaberta
a reunião em carâter públicõ, o Senhor Pfesidente concede a palavra ao Senhor Senador João Calmon, que emite
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nt
19, de 1982, que:. "aprova o texto do Acordo de CcProdução CinemãtográfíCa entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro de 1981 ".
Não havendo debates, e o mesmo submetido à votação,
sendo aprovado, com restrições do Senador Itamar
Franco. Em seguida, a palavra é concedida ao Senhor
Senador Roberto Campos, que emite parecer favorável
ao Projeto de Decreto Legislativo nQ 4, de 1983, quç... aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina
DemocrátiCa e Popular, para a Criação de uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, concluido em Brasília, a 3
de julho de 1981". Não havendo debates, é o mesmo submetidO-à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo~ tratar, encerra-se a reuniãO, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico da exposição,
por determinação de Sua Excelência.

ANEXO À ATA DA 14• REUNIÃO DA COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES. REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE I983, ÀS ll:OO
HORAS, REFERENTE À EXPOSIÇAO DO SENHOR MÃ.RIO GIBSON ALVES BARBOZA,
EMBAIXADOR DO BRASIL JUNTO AO REINO
UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANI!A l!O
NORTE- QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE
AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR LUIZ VIANA
I• VICE-PRESIDENTE: SENADOR SALI!ANHA DERZI
2• VICE-PRESIDENTE: SENADOR AMARAL
PEIXOTO
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Havendo número regimental, declaro aberta a reunião da Comissão
de Relações Exteriores. Temos hoje o prazer da presença
do EmbaiXador Mário Gibson, que, no momento em
que foi indicado para Londres, por circunstâncias imperiosas· e"que independiam- da sua vontade, mas que tornavam urgente a sua ida para assumir o posto, que estava
vago, não pode vir ou foi dispensado, o que fez com que
ficáSsemos privadOs do prazer de tb-lo aqui, embora ele
tivesse -se prontificado, a vir, mas o Governo desejava,
por motiVOs realmente ponderáveis, que ele assumisse
imediatamente a sua Embaixada. Desde aquela ocasião,
o EmbaiXãâõ_i'_Gibson manifestou que, na primeira
oportunidade em que ele viesse ao Brasil ou à Brasflia,
ele gostaria, teria o prazer de vir à Comissão, não somente para apresentar os seus cumprimentos, mas também
para nos dar o prazer de dizer algumas palavras da mis·
são que realiza. E. para isso dou a palavra ao Embaixador Mário Gibson.
O SR. MÁRIO GIBSON- Sr. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, muito obrigado por suã.s palavra tão arriáveis e generosas, Sr. Presidente do Senado,
eminentes Srs. Senadores:
Com efeito, como acaba de dizer o Presidente Senador
Luiz Viana, eu fui privado, Por necessidade de serviço,
da honra de comparecer à esta Comissão, no momento
em que o Governo me indicou para exercer a chefia da
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nossa missão diplomática em Londres, estando eu, na
ocasião, como Embaixador em Roma. Foi também nessa ocasião, devo lembrar, manifestado Q desejo que coin-

cidia absolutamente com o meu, por parte do eminente
Senador Paulo Brossard, então presidindo a ComiSsão,
no impedimento do seu eminente Presidente, Senador
Luiz Viana, de que na minha primeira vinda ao Brasil eu
viesse aqui para fazer-me presente, digamos assim. De
modo que, tendo sido chamado a serviço pelo Governo,
agora, antes de partir, telefonei ao meu colega, Embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa, pedindo-lhe que manifestasse ao Presiderite aa Comissão de Relações- Exteriores do Senado~ o meu desejo de aqui comparecer, no
cumprimento de um agi-adável e honroso dever. E, ao
mesmo tempo, naturalmente, pedi-lhe que dissesse ao
meu eminentíssimo conterrâneo, Senador Nilo Coelho,
como Presidente do Senado, do meu desejo de visitá-lo
oficialmente nessa ocasião. E é, portanto, para mim um
motivo de prazer muito especial ter hoje essa oportunidade. Quero inicialmente solicitar a V. Ex•s, Srs. Senadores, que dediquem um tempo, que prometo não farei
longo, a este modesto servidor público, que aqui vem
não somente para trazer-lhes as suas homenagens, mas
também para colocar-se à disposição de V. Ex'S para
tudo aquilo que possam achar necessário em matéria de
esclarecimento ou de informação.
Como sabem, estou em Londres hã pouco tempo, exatamente hã sete meses. Ali estou, não substituindo, mas
apenas sucedendo o meu colega Embaixador Roberto
~ praticaCampos, hoje eminente mr!mbro desta
mente impossível substituir o Embaixador Roberto
Campos. Sou apenas um sucessor no tempo;. alguém teria que sucedê-lo. Assim, não sei o que interessaria mais
a V~ Ex'S, se uma experiência de cinco anos e meio à
frente da Embaixada do Brasil em Roma, ou uma pequena, mas já muito intensa experiênéia na chefia da nossa
missão diplomática em Londres. Talvez as duas experiêricias, a maior e a menor, pudessem ser utilizadas,
como tambêm, não ignorando o fato de que sou um velho funcioil.ârio e alêm de velho, aRtigo, com 43 anos de
serviços, bons ou maus, mas de qualquer modo, de serviços ao Itamarati, penso que não seria correto" que-eu
me recusasse a qualquer que fosse o interesse manifestado por V. Ex•s, a respeito de experiências passadas ou de
impressões atuaiS, ainda que não diretas, que eu possa
ter sobre a situação internacional e sobre o inserimento
específico do Brasil nesta situação.

casa.

Eu não gostaria de fazer com que essas minhas palavras se transformassem num discurso, para o qual tenho
a impressão que nenhum de nós estâ preparado, eu, porque seria pretensão de minha parte, e V. Ex'Sr porque seria realmente abusar da vossa paciência. Talvez pudesse,
contudo, dizer que este momento, em que estou me ausentando pela primeira vez o meu posto, coinCide, corno
sabem, com uma mudança de Governo no país onde represento atualmente o Brasil e, ao mesmo tempo, coincidentemente, curiosamente também, com uma mudança
de Governo, em resultado das eleições recentemente realizadas na ltâlia. Isso me dâ, neste momento, a idéia de
sugerir uma reflexão, se assim posso dizer, sobre esses
dois resultados eleitorais inicialmente. Enquanto na
Grã-Bretanha se verifica, se verificou como todos sabem
- e aqui abro um parênteses, para dizer que não tenho a
pretensão de apresentar nada de novo, nem de estar fazendo, mesmo que sejam reflexões, que jâ não sej3.m do
amplo conhecimento de V. Ex', mas, apenas para nos situarmos no que poderã ser, depois, um diálogo-,- uma
conversa. Então, eu faria esse primeiro paralelo entre as
duas eleições: enquaritó que na Grã-Bretanha verifíca-se
um aumento substancial da representação na Câmara
dos Comuns, por parte do partido Conservador, embora
isso seja um resultado do sistema eleitoral Inglês, em
conseqUência do voto distrital, porque em termos devotação nacional não houve aumento, não houve ganho

realmente em termos nacionais para o Partido Conservador, é, portanto, o primeiro fator para o qual eu pediria
a atenção de V. Ex•s. ou seja, essa enorme COhtriadicão
que se verificou entre o voto distrital e o nacional se se
pudesse tomar em consideração o voto nacional, porque
não se toma, uma vez que as sondagens de opinião são
iodas feitas em termos de voto nãcional, o que torna umpouco difícil a vida do o_bservador político, porque ele
não pode lançar mão de inquérito de constitution por
constitution, isto é, de distrito por distrito e, sim, as indagações são em termos nacionais, mas elas não vão refletir depois a representação realmente no Parlamento,
na Câmara dos Comuns. Então, na verdade o partido
Conservador em termos nacionais não teve avanço, mas
em termos de voto distrital teve um grande avanço,
como se sabe, e foi realmente uma avalancha o ganho do
Partido Conservador, nessas últimas eleições. São 650
atualmente, porque o número foi aumentado, número de
Deputados; desses 650, o Partido Conservador, que obteve cerca de 48% dos votos, detêm no entanto 397 cadeiras. Porém, mais flagrante ainda a contradição entre o
voto nacional e o voto distrital, é o fato de que o Partido
Trabalhista obteve 28% dos sufrâgios e, com isso, tem
209 assentos no Parlamento. E a aliança, isto ê, a união
do Partido Social-Democrata com o Partido Liberal, que
obteve 26%, tem apenas 23 cadeiras no Parlamento, isto
é, o Labor, Partido Trabalhista, com 28%, tem 209 assentos e a Aliança com 26%, portanto, um voto muito
próximo ao do Partido Trabalhista, com apenas 23 -ãssentos, o que estâ provocando no Reino-Unido um movimento reivindicatório por parte do partido menor,, ou
melhor da união dos dois Partidos menores da Aliança,
que está sensibilizando a opinião pública. Nã-o penso que
Se deve esperar nenhuma modificação do sistema eleitoral inglês, porque inclusive é ditlcil modificar qualquer
coisa que seja tradicional, na Grã-Bretanha como todos
sabem. Na Grã-Bretanha basta que se faça uma coisa
uma vez para' que ela vire tradição.
De modo que o próprio Governo responde, o Partido
Conservador responde a essa queixa do Partido, pela
aliança dos dois partidos. O fato ê que essa era uma regra do jogo, e eles entraram no jogo de acordo com essa
regra e devem obedecê-la evidentemente. Mas, de todo
modo, sinto, através de conversas com Parlamentares,
ou mesmo de certos artigos de Jornal, até mesmo em jornais conservadores como o Times, uma certa simpatia
por Um estudo que talvez se venha a fazer daqui a alguns
anos, a respeito de um sistema qualquer, que não apresente uma COntradição tão grande.
De modo que, realmente, com esse resultado eleitoral
e a sui tradução enl termoS de assentos na Câmara dos
Comuns, se alguma mudança se pode esperar na orientação governamental que venha seguindo a GrãBretanha até agora, serâ apenas no sentido de um reforçamento de todas as suas linhas políticas já conhecidas, seja no campo da política interna, seja-no campo da
política externa. Não se pode prever novidades, a não ser
resultantes de respostas a desafios que se possam representar. O grande problema para a Grã-Bretanha hoje, e
estou insistindo no termo Grã-Bretanha, embora preferisse dizer Inglaterra, ao qual estamos mais acostumados, mas depois que estamos lá somos obrigadOs a prestar atenção a essa distinção, como sabe muito bem o Senador Roberto Campos. De fora ê um pOuco diffcil distinguir um inglês de um GalêS, um escOcês é mais fãcil.
Mas, eles se distinguem com muita facilidade e realmente
são diferentes, embora exista, como se sabe, uma grande
unidade nacional.
Enfi!ll, do conforto em denominação, Vamos chamar
de Governo InglêS, porque a mim resulta mais habitual.
Não penso que haja modificações fundamentais, exceto
em certos problemas, em certos campos, que fazem parte
do próprio manifesto, do próprio programa do ParÜdo
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Conservador, que eu penso que serâ cumprido rigorosamente, ou seja, uma política monetarista sem a menor
dúvida -dedicada, e a mudança do Chanceler do erãrio,
isto ê, a safda do Chanceler do erário para o Ministério
do Exterior, o Foring Office, do Sr. Jefferson Hower.
Não pensO que apresente modificações maiores em matéria de direito governamental, atê mesmo porque, como
se sabe, a Srt Thatcher exerce o poder quase que univocamente. Ela exerce o poder de uma forma quase presidencial. Sem dúvida alguma hoje o problema maior para
a Inglaterra é realmente o problema- eu diria, se tivesse
que considerar um problema - do desemprego. Aliado
a isto, a reforma sindical, que o governo se propõe a fazer, no sentido de introduzir o que o governo considera
Uina democratização das escolhas na direção dos sindícatos~ Vamos ver muita tinta correr a respeito disto: evidentemente ele se contrapõe diretamente ao Partido Trabalhista nisso. Quanto aos Liberais e Sociais~
- Democratas, que votam juntos mas que são realmente
dois Partidos, eles se colocam, sem dúvida alguma, numa
linha de meia-âgua, de equilíbrio entre os dois e tratam
de cada assunto de uma maneira menos estatutária e
mais específica· e individual. Penso que mais próximo do
Governo Conservador do que do Partido Trabalhista. O
Partido Trabalhista como estâ hoje, istO é, coni a direção
de muita esquerda e esquerdízante. Em ternios de inte~
resse pelos problemas dos paises subdesenvolvidos, não
detecto maiormente nenhuma atu~ção por parte do Governo Inglês~ Eles estão muito voltados para a sua própria política econômica, com a ênfase; como sabem todos, específica à inflação, ao combate à inflação, onde
conseguiram resultados apreciáveis, e certarriente jâ chegaram a 4%, segundo as últimas estatísticas. No campo
da política internacional, da poHtica externa, muito voltados à Aliança Atlântica e às suas relações especiais
com os Estados Unidos, até certo ponto, penso que se
pode dizer que esse desinteresse da ex~potência preponM
derante, mas certamente ainda grande potência que é a
Inglaterra, pelos problemas globais mundiais, onde preponderam numericamente os países subdesenvolvidos, se
deve ao fato de que existe, senão confessada expressamente, mas penso que no seu próprio íntimo subconsiente, uma renúncia do poder mundial por parte da Inglaterra, Ela hoje não ê mais uma potência global, sabe que
não pode ser, aceita essa condição e se dirige mais para a
preservação dos seus próprios valores e à _defesa não só
militar mas tambêm econômica daquilo que constitui a
sua atuação mais imediata que ê em primeiro lugar as
ilhas Britânicãs obviamente, e em segundo lugar o Cammonwealth, a comunidade de nações, -que cresceu muito
como sabem, com a independência de tantos países que,
se não estou enganado na minha contagem, hoje estâ em
· 48 membros, que variam desde Tanga e Granada atê CaM
nadâ e Austrália. Quer dizer, realmente ê um universo
muito díspar.
Sr. Presidente, por favor, me pare porque eu não quero monopolizar. Eu agora talvez fosse dizer algumas palavras sobre a Itãlia, porque me propus no princípio.
f}-_as tenho a impressão que estou me excedendo e peço a
sua direção.
O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana)- Não, contanto
que V. Ex• falasse menos que os italianos. Teremos o
prazer de ouvi-lo ainda durante algum tempo.
O SR. MÁRIO GIBSON - Duas palavras apenas, o
resultado da eleição italiana mostra um decrêsciffio inesperado penso até - da democracia cristã em seis
pontos percentuais, o que é muito, chegando a 32% do
eleitorado, nenhum progresso do Partido Comunista,
mas como o Partido Comunista se manteve nessa· sua
mesma porcentagem representativa, ou seja, 30%, os dois
Partidos se juntaram muito agora, em termos de capacida-de, de importânCia no País. Não acredito que se reSol-
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va crise alguma na Itália, porque a crise é institucional a
meu ver. Ela não ~ menos política do que institucional.

Não vejo que a Itália possa ter governos estáveis com sua
fonna Constitucional de organização do Estado atualmente. A hesitação do eleitorado italiano não permite
que se formem Governos estáveis. A meu ver formam-se
gabientes na Itália, mas não se fazem Governos, porque
o resultado da formação de um gabinete é a conseqUência de tantos arranjos de tantas concessões, que esse gabinete jâ entra no governo fraco, enfraquecido, e com
uma evidente ternporariedade, porque lhes tira o Poder,
e sem o poder obviamente não existe Governo. De modo
que não existe uma concentração de Poder em redor do
Governo, na Itália, com a fragmentação partidária, com
a representação, na medida em Que ganharam os Parti~
dos chamados leigos, mas sempre em porcentagens pequenas; o Partido Socialista que seria, talvez, a grande
esperança de uma consoüdação do Governo, se ele tives~
se uma representação maior- do Governo-, o Pârtid-o Socialista passou de 9% a 10,8" ou 10~9, quer diiei, não chegou aos 15% que esperava. APesar disso, cOntinUará ã
ser o fiel da balança na formação de qualquer Governo,
pois que_e: inconcebível no estado atual da Itália, em mi~
nha opinião prevalecendo o que eu deixei lâ, e acho que
não houve mudança substancial, formação de qualquer
Governo com a presença do Partido Comunista. Isto ~
absolutamente fora de questão. Então, sendo asssim, se
os Srs. excluem o segundo grande Partido, com 30% do
eleitorado, é claro que, numa negociação qualquer de
composição-num Governo, o Partido Sociaiisla passa a
ter uma importância Cnorme, pOrque dep.ois dele o que
tem maior representação, subido agora, o próprio Partido Republicano não chega a 5 ~ 5,6% de representividade. De modo que penso que a instabilidade italiana prossegue, o que não significa que a Itália Rào -seja urO -pafs
de grande estabilidade em outros setores, e de grande importância; penso eu, por exemplo, na parte tecnológica,
onde hã, em Certos setores um avanço enorme e, sobretudo, economicamente saudável porque tem um empresariado, realmente, da mais alta qualidade, além do serviço
civil, muito bom também, ao contrário do que se pode
pensar, a tal ponto que praticamente a Itália pode atra·
vessar períodos, sem um Governo formal sem que se note. No tempo em que estive na Itãlia, durante dois meses,
não houve Governo e não deu Para -notar que não havia
Governo; talvez seja o ideal, quem sabe, de uma socieda.
de porque, afinal de contas, não há nada mais desagradável do que Governo. Exceto, talvez, para quem estej"a
nele, não sei. Mas, enfim, o Govetilo cobra imposto, o
Governo nos obriga, prende, processa, Õ Governo só dâ
aborrecimento; uma sociedade sem Governo seria o
ideal Não peço que se possa ignorar, inclusive, a importância que a Itália tem para o Brasil e eu digo isso hoje
um pouco contra mim, porque--eu gostaria de puxar um
pouco a brasa para a minha sardinha inglesa, e não para
o espaguete italiano, porque ela é um cliente mais importante para nós, atê hoje, comercialmente do que a OrãBretanha; ela ocupa o 41' lugar entre os clientes brasileiros, dentro do Mercado Comum - o 3'~' é a Alemanha,
enquanto que a Inglaterra está em 59 lugar. Essa experiência eu ainda não tenho, mas a experiência que eu tive
na ltâlia é que exiSte um enorme- entendiiriento: unia
compreensão para algo que é de uma impOrtância capital
para o Brasil, que ê: a transferência de tecnologia. ~certo
que na crise que nós estamos vivendo, uma crise de dia a
dia, tão grave e tão preocupante, certos setores não go·
zam hoje de privilégios de primeira pâgina na nossa imprensa, mas me parece indispensável que nós não percamos de vista este fator indispensável para o nosso desenvolvimento, porque do desenvQlvimento do Brasil nós
temos que pensar sempre além da crise, penso eu,_ sobre a
transferência tecnológica, porque na Itália encontrei
sempre uma compreensão muito grande em matêria de
necessidades brasileiras, sem falar, naturalmente, no fato
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dos grandes contingentes humanos que a Itália mandou
para o Brasil, e que criaram uma relação especial entre
os dois lados do Atlântico. Não s6 os ital{anos criaram a
empresa no Brasil eu acho, que a empresa brasileira veio,
realmente, d_o imigrante italiano, o espírito _de_ empresa,
como também na vida pública, como se sabe, inclusive
na vida pública econômica, na qual dificilmente não se
encontra um nome de origem italiana nas nossas relações
de poder em matéria da área econômica. Sr. Presidente,
desculpe ter sido longo, mas ê que eu não tenho o talento
da brevidade. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)""":" NóS é qtie agradecemos. Isso já dizia o Rui, não havia aprendido a
síntese não é? Mas, eu gostaria de franquear a palavra
para alguns dos Srs. Senadores, aliás como sugeriu o
próprio EmbaixadOr Gibson, que desejassem fazer al~
gum comentârio ou solicitar algum esclareciemnto. Não
sei se algum dos Srs. deseja fazer uso da p~daVra, mas
aQ.tecipo-me dando a palavra ao Senhor Roberto Campos.

b SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, Sr.
Presidente do Senado, meu caro amigo GibsOn, muito
obrigado pela clara e informativa exposição que nos fez.
Eu tinha duas ou três perguntas a título de simples curiosidade, como um antigo profissional da matéria. A primeira pergunta seria sobre a possibilidade de um reatamento das negociações sobre as Malvinas, entre a Inglaterra e a Argentina. Essa perspectiva não existia atê recentemente, devido aos ressentimentos provocados pelo
conflito, o surto de orgulho nacional que se seguiu à vitória, e também o carâter, considerado na Inglaterra as·
.saz nauseabundo, da ditadura militar argentina. Havia
ainda um dissuasor adicional que o Partido Conservador, beneficiado pela vitória, dificilmente consentiria em
abrir negociações, antes resolvida sua prorrogação eleitoral. Este último obstáculo de natureza políticopsicológica foi reinovido com a vitória, aliás surpreen--dente, pela margem alcançada de Madame Thatcher; de
outro lado, hã perspectivas de redemocratização na Argentina, e a Grã-Bretanha começa a sentir os incómodos
de uma presença economicamente infrutífera num lugar
tão distante como as Malvinas. Pergunto-me se essa
combinação de circunstâncias, os encargos económicos
agora revelado~ agudamente pela presença nas Malvinas, a consecução de uma satisfação eleitoral pelo Partido Conservador e a perspectiva de redemocratização argentina, se isso configura Um quadro que permita a reabertura das negociações ou se continuará ainda, por
muito tempo, esse misto de intransigência e orgUlhO que
caracterizou a posíção britânica?
O SR. MÁRIO GIBSON-- Agradeço a gentileza do
Senador Roºerto Campo~. meu velho e querido amigo
Robert_o, suaS;_ palavras iniciais a meu respeito e, -agrad~ço também, a oportunidade que me dá de dizer alguma ~cisa a respeito desse problema ainda candente que é
o das Malvinas. Eu ainda não vejo nenhum avanço, nem
conceituai_. nem operacional no encaminhamento desse
grave problema. Em toQas as partes o que ouço e: uma
condição preliminar indispensável que o Governo britâ·
nico coloca para inicio de qualquer diálogo, que ê a dew
cl.~ração for~a_l_ do fim das hostilidades por parte da Ar~
gentina, declaração essa, por outro lado, eu sem estar
com informações ma!ores a respeito das intenções nem
do comportamento argentino, penso poder concluir com
certa margem de segurança de que ela não haverá; não
haverá porque, exatamente, a carta maior de que dispõe
a Argentina nesse momento é deixar a Grã~Bretaqha em
estado de dúvida, e de suspense sobre o que possa fazer a
Argentina, com ísso ctiando um desgaste enorme, não
apenas em termos económicos, sobretudo em termos
económicos, mas tambêm em termos políticos. As ava-
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liações sobre o que está custando a manutenção da posição fortaleza Falkland, como se diz lá em Londres, variam entre 500 milhões a um bilhão de libras. Eu não
posso saber exatamente o que ê, mas não estará acima de
1 bilhão_ de libras e, certamente, não estará abaixo de 500
milhões de Hbras, o que é uma soma consid_erável, só
para a manutenção das tropas, ou seja, provisionamentos permanentes e da força_-tarefa naval, que ainda está
lá presente. Sob o_- ponto de vista internacional, e claro
que, em termos políticos, a posição de intransigência
mantida pela Grã-Bretanha em relação ao problema, e
dir-se-á que também existe do lado Argentino, mas, o
fatO é que a Grã-B-retariha tendo _uma projeção internacional de mu.ito maior reSponsabilidade do que a Argentina, pela natureza própria- das coisas, não deixa de so~
frer com este conflito não resolvido por parte dela, e praticament!! insolúvel a continuar-se na posição atual.
Sobre um ponto, os dois países estão inteiramente de
acordo no momento, e eu jâ tive ocasião de assinalar is·
so, não sem uma certa satisfação de usar de uma frase
maliciosa, -devo confessai-. Eles estão inteiramente de
acordo numa coisa, é que não_ devem negociar a soberania. do arquipélago, o que toma a situa;ão aparentemente insolúvel no momento. O que ocorreu. exatamente,
com o confljto ê que a Inglaterra estâ hoje numa armadilha, armadilha de dificil saída, porque a subsistência da
fortaleza, a posição Fortaleza-Falkla~d não pode ser infinita. Esse gasto, mais cedo ou mais tarde vai ser reclamado, hoje não, hoje não porque as feridas da guerra
ainda estão muito abertas, e ainda há não só indignação
na Inglaterra, em relação à agressão que sofreram, como
tambêm muito triunfalismo sobre a vitória obtida em
condições logísticas tão complexas e difíceis como foram, o que deu à Inglaterra a possibilidade de demonstrar dentro da Aliança da Nato a sua capacidade num
conflito, ainda que nesse conflito ela levase vantagens
maiores em termos de armamentos, mas em termos
logístiCos, realmente esta numa posição desvantajosa, levã:r- vantagem num conflito dessa natureza. A vitória, o
Senador Roberto Campos, aludiu ao fato de que a vitória da Sra. Thatcher, a vitória tão grande dela, lhe permitirá talvez, não sei se estou reproduzindo com correção, mas eu intefpretei assim, talvez adotar alguns matizes agora nesta posição anterior, eu não sei, eu não te-nho muita certeza a esse respeito não, pelo menos em fu.
turo imediato. Quanto à mudança do Regime argentino,
de uma Ditadura militar para uma democracia representativa, particularmente, e isso obviamente é uma especulação, um pouco na base de bola de cristal, mas eu não
quero fugir ao risco de dizer o que penso e que provavelmente acontecerá; se realmente houver essa volta à democracia- na Argentina, n-ão penso que a posição de
qualquer Governo que assuma na Argentina mude em
relação ao probtenla das Malvinas, em relação aos direitos argentinos sobre as Malvinas, porque é uma causa
nacional, ê uma causa absolutamente nacional como se
verificou. No mOmento em que o General Galtieri
lançou-se na aventura da invasão a Nação inteira se uniu
ao lado dele, como- todos estão recordados, além dos
seus mais ferozes opositores. A causa é completamente
nacional, não hâ a menor dúvida. Por outro lado êcurioso, e isso eu tive ocasião de apontar numa conversa recente com um interlocutor que eu peço para não declinar
o nome, porque foi urna conversa muito reservada, mas
de importância dentro do Governo, muito esperto do
Primeiro Ministro, em que ele me dizia: com uma eleição
democrática, um Goveino democrático na Argentina
nóS teremos um GQverno-de mais confiàbilidade, e podemos nos entender, talvez, melhor com esse Governo. E
ele disse a verdade. Eu entendo que isso pode ser assim
realmente, mas também terá um governo de muito mais
confiabilidade internacional, e de muito mais popularidade internacional, e que se continuar a empunhar a
mesma bandeira criará à Inglaterra nos foros internado-
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nais muito !naiores dificuldades do que criou o Governo

anterior no momento do conflito, pois, -

e nisso ele

concordou comigo - - se, no momento da discussão do
assunto das Nações Unidas, especificamente no Conse-

lho de Segurança, a Argentína tivesse, na ocasião, um
governo democrático n~o teria sido aprovado a resolução 502. O voto foi muito mais ideológíc:o- contra a Argentina, do que um voto a favor da ca-Usa da -GrãBretanha. Portanto, isso criada dificuldades ainda maiores. E o Governo argentino quer surgir de eleições livres,
democrátiCas, terá plena consciência disso. De modo que
eu não v~O cóiiio é que ele poderá renunciar a uma causa, que além de ser nacional, ficará mais ,forte internacionalmente depois disso. Realmente eu não vejo nenhuma
fórmula mágica para resolver isso, gostaria de conhecer
alguém que a tivesse, penso que esse problema nós vamos ter que viver com ele no momento, mas acho que o
tempo trabalha contra a Grã-Bretanha, em relação ao
problema como ele é hàje, trabalha contra e porque é
uma situação de difícil manutenção, obviamente, como
linha de comunicação -como nós sabemos, e com os gastos que estão fazendo, para algo que realmente não representa um fator capital para a Grã-Bretanha, seja em
termos econômicos, ·seja em termos militares, seja emtermos políticos. Mas também é impossível imaginar que
ela possa, neste momento, renunciar a uma posição con-quistada com vidas humanas, e que levantou uma atmosfera triúnfalista na Inglaterra, como o Senador Roberto
Campos sabe melhor do que eu, porque estava lá na ocasião. Eu quero apenas acrescentar o que acho que é o testemunho dele, não tenho dúvida, porquejã conversamos
a respeito diSto antes, que este seritimento CoO.iini1a liOji:
viúvas de guerra, condecorações; agora mesmo nas Ordens, nos prêmios que se dão no aniversário--da rainha
foram concedidas várias honrarias em conseqüência de
atuação na guerra das Malvinas. Obrigado.

O SR. NELSON CARNEIRO- A minha pergunta é
quase conseqüência da formulada pelo nobre Senador
Roberto Campos, algum frisson, alguma coisa na Inglaterra relativamente a essa tentativa de disputa na Venezuela quanto a uma grande parte da Guiana Inglesa; os
ingleses se preocupam com o problema ou esse é apenas
um problema latino-americano?
O SR. MÃRIO GIBSON -Nobre Senador Nelson
Carneiro, permita-me que eu lhe diga, inicialmente, que
a sua ausência em Londres está sendo muito notada por
este seu servidor e velho amigo, e amigo grato. Mas eu
responderei desta vez, para alegria do Presidente da Comissão, que talvez por ser um ilustre baiano se preocupa
tanto com a concisão, com apenas uma palavra: não,
não hã a menor preocupação que eu sinta em Londres
com respeito ao problema entre a Venezuela e a Guiana:.
Esse é um problema que, tenho a impressão, eles acham
que é mais um problema para o Brasil do que para eles;
se algum vizinho deve ter algum problema deve ser o
Brasil e não mais eles.
O_ SR. P_RESID~N_TE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao no_bre Senador João Calmon.

a

O SR. JOÃO CALMON --Sr. EnibaiXãáõf, própõ.::
sito da posição pouco confortável do B_r;,.J!il1la área do
endividamento externo, um dos nossos colc:gas formulou
uma indagação ao Embaixador Sérgio Corrêa da Costa,
defendendo a tese de que o Brasil deveria lutar em favor
de uma moratória unilateral. O Embaixador Sérgio Cõrrêa da Costa afirmou que essa solução não lhe pare~ia
recomendável e aproveitou a oportunidade para fazer
uma análise do panorama internacional, destacando a
importância da Ásia, do Japão, e da República Popular
da China; focalizou também a situação da ÁfriCa e, a
propósito da Europa, ele teceu comentários sobre o fenômeno que ele chamou de fmlandização da Europa. Ele

fez referência~, à vitória do Partido Socialista na Espanha, em Por~ugal, à vitória do Partido Socialista na
França, embota reconhecendo que será pouco provável
que o Partido focialista continue no poder depois da experiência de François Mitterrand: focalizou a posição do
1
Partido Comu pista da Itália e insistiu muito nessa tendência em favOr da finlandização da Europa, que ele e
outros observadores estão detectando. O Embaixador
Dârio de Castro Alves logo em seguida compareceu a
esta Comissão e a propósito deste mesmo tema eu lhe fiz
uma indagação. Como V. Ex• está agora na Embaixada
do Brasil na Inglaterra, depois de ter ocupado a Embaixada do Brasil na Itália, eu gostaria que V. Ex• expusesse
o seu ponto de vista, a respeito dessa observação, até
porque eu tive o privilégio de ouvir da Embaixada do
Brasil, na Itália uma antológica conferência de V. Ex• a
uma delegação de alunos do Estado-Maior da Aeronáutica. em visita naquele momento. à Itália. V. Ex• focalizou a situação muito peculiar do Partido Comunista da
Itália, que ainda agora acaba de confinna'r a sua posição,
com 30% dos votos, e como a Itália tem uma situação sul
generls na área; da televisão, que ao contrário do que
ocorre ern outros países, o controle da televisão italiana
cabe ao Parlamento e não ao Poder Excutivo, o que
acarreta a influência notória do Partido Comunista
!iõPbre uma das redes, a RAI e poderia haver enventualmente no futuro até a vitória eleitoral do Partido Comunista, que acarretaria conseqUências extremamente graves que os Estados Unidos não encarariam obviamente
com simpatia, que um pafs da importância- da Itâlia, que
abriga as ba~ da esquadra americana no Meditêrranio,
caísse sobre o controle do Partido Comunista, embora
não vinculado a Moscou, eu gostaria de aproveitar esta
oportunidade para ouvir mais uma lição de V. Ex• sobre
este tema europeu.

O SR. MÁRIO GIBSON- Nobre Senador João Calmoo, V. Ex• me honra com a sua pergunta e me sensibiliza profundamente a generosidade dos conceitos expendidos sobre quem tem a honra de falar neste momento. Eu
me sinto_ muito agradecido pelas expressões de V. Ex•
que, obviamente são frutos, não só da sua generosidade,
~as de uma amizade que cultivo há longos anos a par de
uma admiração constante que tenho por V. Ex•, como V.
Ex• sabe. Eu penso que na sua pergunta, V. Ex• girou em
redor de um conceito central, que é resumido por uma
frase finlandização da Europa. Se não for esta a sua idéia
finlandização da Europa, penso que este conceito precisa, pelo menos para mim, ser primeiro esclarecido, o que
se quer dizer com finlandização da Europa. Mas é fácil
imaginãr que se queira dizer com isSo urila eSj)ecie de
neutralização da Europa no conflito entre as duas superpotências. Isso eu sinceramente não vejo; eu não vejo absolutamente a Europa marchando para isso. O que eu
vejo, primeiro setorialmente, no que se refere às vitórias
de partidos socialistas ou de esquerda, se se quiser, na
J?uropa, aí, perdoe-me mas eu tenho que recuar um pouco maiS pOr um problema de conceito. Não é que eu
queira abusar da paciência de V. Ex•s, mas para que possamos esclarecer exatamente os termos da nossa conversa, é preciso esclarecer preliminarmente alguns conceitos, ou seja o que se quer dizer com Europa. Eu tenho
minhas dúvidas a respeito disso, eu sempre tive minhas
suspeitas a respeito do conforto de generalizações, Europa é um conceito Um pOu_OO vago quando se quer tratar
de assuntos de interesse vital para a sobrevivência de todos rlós, aSsim colno também Oda AmêrlCã Latina o é,
sem dúvida alguma, porque as diferenciações são muito
grandes. Agora mesmo está se vendo. Eu não vejo a Europa marchar como urn todo, em termos ideológicos,- já
que se falou em vitória socialista. Na República Federal
da Alemanha por exemplo, houve o contrário; houve
uma vitóría conservadora. Na Grã-Bretanha, houve uma
confirmação do conservadorismo. A vitória soCialista da
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Espanha certamente é um fato digno -da maior importância, mas o compOrtamento dele em área de política externa, por exemplo, não está sendo compatível com o que se
imaginaria que seria uma posição de socialismo espanhol, até mesmo na sua reivindicação em relação a
Gibraltar, o atual Governo espanhol está sendo tão prudente quanto foram os seus antecessores. Em Portugal, o
Governo Mário Soares, certamente é Governo de caráter
predominantemente socialista, mas teve que fazer uma
coalizão para poder governar, porque, obviamente, além
de ele já não ser nenhum bicho papão, com a coalizão
que fez terá que ser muito moderado na sua atuação. O
Govefilo socialista que continua a existir na Áustria, por
exemplo, pais neutro, e aí vem o caso da finlandização, é
um Governo pró-ocidente, um socialismo pró-ocidente.
A Finlândia com a sua vizinhança Soviética alí impõe
uma atitude de muita reserva e pruQ.ência, mas não estarã longe de acertar quem detectar simpatias ocidentais
predominantes num país como a Finlândia. O que eu
vejo é pelo contrário, o que eu vejo ·na Europa é uma tendência, a um armamentismo na Europa da Nata, digamos assim, a Europa da OTAN, uma tendência a um armamentismo como carta de negociação indispensãvel,
diante do crescimento bélico da União Soviética. Com
todas as resistências em cada um dos países europeus, resistências de caráter interno, e em todos os países europeus que -são sócios dos Estados Unidos. na Organização
do Atlântico Norte, todas essas resistências repare--se,
são minoritárias; elas não são majoritárias, são vocáliCas, são irilpo-rtantes constituem até, às vezes, mesmo um
fator de certa significação eleitoral, mas elas são minoritárias. Na Inglaterra. por exemplo, a CNT, que prega o
desarmamento atômico unilateral, que dizer, não conseguiu sensibilizar o eleitorado inglês, pois se o tivesse não
teria ele dado a vitória que deu ao Partido Conservador,
especificamente à Srf Tahtcher, que é decididamente
contra esse movimento de desarmamento atômico unilateral. Na Itãlia, por exemplo, para voltar à Itália, não hã
hesitação nenhuma do governo em relação à instalação
dos misseis de cruising nem aos Pershing e esta instalação
deve está completa até o fim deste ano, assim como também estará na Inglaterra, que inclusive está se lançando
no programa do tridente c_omo se sabe, apesar dos ônus
financeiros que isso acarreta.
A França, como se sabe, tem a sua force de frappé superada mais aí temos que conceder, aqui entre nós eu o
não fal-ia em público, que hâ uma certa validade .no argum-ento soviéticO qUando ele quer somar as forças atômicas da França e da Inglaterra aos dos Estados Unidos
pois que certamente estaria nos Estados Unidos em caso
de -conflito. Não há- n'enhum afrouxamento, -não há ne-nhum abaixamento de barreira em termos de defesa.
Portanto, eu fico um pouco preocupado em aparentemente discordar de um colega, pelo qual tenho o maior
apreÇo- adffiiração e que é um dos melhores representantes diplomáticos no Brasil sem dúvida alguma, que
vai_ merecidamente para um posto capital para o ~rasil,
talvez se nós pudéssemos dialogar diretamente, estou seguro de que chegaríamos a um acordo. porque é possível
que a discórdia seja mais conCeituai do que reahriente
factual. Muito obrigado.

e

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a paJavra ao ri.obre Sertador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu teria vârias indaga-ções, mas vou ater-me pelo menos duas. Primeiro querô-ressaltar a mõdêStiã- dO Embaíxador Gibson, quando
diZ que erá apenas um antigo funcionârio. um homem
de uma larga expeneneia diplomática e que teria muito
mais a dizer à nossa comissão e esta comissão só teria a
gan-har com a sua presença como estã, neste dia ganhan- ·
do. Quando se falou na sua exposição clara e'informati:
va eu acho que ele pOãC:ria ser mais informatiVo, mas

a
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percebeMse a modé~tia do Embaixador nesse aspecto, seu
cuidado. Mas V. Ex• falou, ainda que ligeiramente, sobre
o problema da visão inglesa, sobre os problemas dos países subdesenvolvidos; qual a visão que o governO inglês
tem do Brasil, Pais subdesenvolvido, potência emergente, País do Terceiro Mundo ou não tem visão. Essa seria
a primeira indagação a V. Ex•

bém a construção de frigoríficos e de muitas outras aplicações industriais.
Com isso,- entretanto, estou certo de que estou digre-dindo um pouco da sua pergunta. V. Ex• deseja saber,
-eX-atamente, que imagem se projeta, hoje, do Brasil na
Inglatúra, salvo engano. A ima8em é fivorãvel, em poucas palavras; inicialmente ela é favorável politicamente.

O SR. MÁRIO GIBSON - Muito obi-igado, nobre
Senador Itamar Franco, pelos conceitos tão lisonjeiros a
meu respeito, que eu agradeço muito sensibilizado, assim

a abeTtura deffiocrâtica que se realizou no Brasil, criou,

Sem dúvida alguma, para usar a nossa palavra corrente,

como agradeço a honra de V. Exf com a sua pergunta.
Torna-se um pouco dificil para mim, precisar o que o
governo inglês acha exatamente em relação ao Brasil.
Primeiro, porque, sendo eu um representante oficial do
Brasil perante o governo inglês, e não tendo uma grallde
experiência do posto porque estou hâ pouco tempo lâ,
mas sem querer, com isto, me abrigar nesse biombo temporal, sendo obrigado a confessar que em outras ocasiões de minha vida tive a oportunidade de lidar com o
governo inglês, em outras situª"ções, não acho que exista,
por parte da Inglaterra, em rc;lação ao Brasil, senão uma
apreciação favorâvel quanto à nossa importância relativa dentro do mundo que se quer chamar de terceiro ou
subdesenvolvido. Enfim eu tenho muito cuidado em matéria de denomiriações porque elas podem levar a equívocos muitas vezes. Mas, enfim, por conforto de expressão teremos que dizer assim.~ óbvio que os interesses ingleses se voltaram historicamente muito mais para a nossa ãrea, para a nossa região, dentro da nossa região para
a Argentina do que para o Brasil. Isso é um fato histórico, não deixa de ser mesmo uma grande ironia que o País
mais ligado à Grã-Bretanha, em toda nossa ârea como é
a Argentina, seja exatamente o pa[s que tenha um conflito tão grave hoje com a Grã-Bretanha. Realmente eu me
lembro, quando servi em Buenos Aires, nos anos de 56 a
59 que me surpreendeu, isso é um pOUco caricatural, mas
esses clichês muitas vezes demonstram um estado de
espírito que as direções dos automóveis era do lado direito, o esquerdo é o nosso, e ainda havia trâfego, que para
nós é a mão errada no nosso mundo. Portanto, se compararmos o interesse que a Inglaterra teve pela Argentina, até mesmo talvez por razões ecológicas, quem sabe, o
fato de que o solo argentino fez com que a Argentina se
tornasse durante tantos anos tradicionalmente um grande fornecedor de alimentos à Inglaterra, em matéria de
carne e trigo, embora esses fornecimentos fossem uniil
espécie de retorno de capital, porque os grandes produtores realmente tinham capitais ingleses, a própria configuração que se criou ·na Argentina fazendo com que a
Argentina se tornasse um País macrocéfalo, com ~uenos
Aires, uma capital da pujança, da importância que tem, e
V. Ex•s. todos conhecem Buenos Aires, não hâ uma cidade que pareça menos latino-americana do que Buenos
Aires; fisicamente, quando alí se chega, tem-se a impressão que se estâ numa cidade européia. Essa macrocefalia
foi prOVocada certamente por interesses britânicos em
fazer do País argentino um grande porto de. exportação
de seus produtos para a Argentina, fazendo uma rede
ferroViária que convergia para Buenos Aires: a s-egunda
cidade da Argentina, Rosário,- quando eu Iâ estava, eu
não estou muito fainiliarizado com as estatísticas atuais,
tinha 300 mil habitantes, quando Buenos Airesjâ tinha 8
milhões de habitantes. Por aí se vê a macroCefalia no
país, esse número estâ alterado hoje mas a proporção é ·
parecido.

De qualquer modo, havia para sempre, tradicionalmente para a Inglaterra, um interesse maior em relação a
esse país latino-americano, de clima temperado, com
tantas possibilidades de aplicação de capitais ingleses.
Por outro lado, não podemos nos esquecer a importância que teve, historicamente, a Inglaterra, no tipo do
desenvolvimento brasileiro, como por exemplo a construção das ferrovias. Isso é importantíssimo, como tam-

-urn

não só na Inglaterrâ fias no Inundo inteiro,
grande
conforto para a atuação diplomática brasileira, pois que
nos livrou
Um esforço negativo const3.rlte, em termos
de defesa de imagem do Brasil. Eu sou uma pessoa que
posso atestar um pouco o que significou, em arios passa.:
dos, por causa de cargos que exerci, como V. Ex•s. talvez
c;stejam ler:nJ>ra,dos. As circunstâncias mudaram,
chegou-se a um momento em que se pôde fazer-íssO no
Brasil, e foi feito-, com saCrificio, com esforço, enfrentan--a-õ-situação económica seriamente dificil, como a nossa.
A meu ver, se me permitem entrar numa seara que não é
minha, mas falando como brasileiro, não gostiria de fugir a dizer isSo, tã.mbém, assumir essa responsabíHdade,
com vantagem até para a própria Crise que estamos enfrentando no momento. Acho que foi vantajoso para nós
estarmos assim, e não foi prejudicial, ao contrârio, foi
vantajoso em termos de levarmos realizado esta abertura
democrática brasileira. É uma participação cada vez
maior do povo brasileiro, através dos seus representantes
no Legislativo, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, dessa crise que estamos vivendo.
A confiança irl8-lesa, em relaÇão àqUilO que eStruturalmente é forte, e permanentemente saudâvel np Brasil,
essa existe. Eu pessoalmente sou um pessimista por natu~
reia,- mas publicamente sou muito otimista em relação
ao futuro do BrasiL Não tenho a menor dúvida a esse
respeito; acho que -o Brasil é um grande País, serâ um
grande País, porque é fadado a sê-lo, não tem outro ca.minho. Cofio lembrava o nobre Senador João Calmon,
o_ exemplo que deu o meU nobre colega o Embã1xador
Cói!eia da COsta _:_--e é -um pfaZer -para mim poder concordar com ele- mas basta olhar o mapa e ver nossas
possibilidades.
-A crise qUe 8.travessain:os, no momento, se reflete exatamente e obviamente com repercussões muito diretas na
CIT, nesse coração das finanças mundi"ã.is do mundo capitalista, que é a CTT inglesa.

de

~tame~te _não é o momento, digamos, favorâvel

para: nós: a criSe que atravessamos, mas ela rião repercute, e o digo com sinceridade, não repercute numa apreciação da Inglaterra em relação ao Brasil, ela preocupa o
agenciador de tãntas transilções financeiras, preocupa,
mas sem que com isso exista uma conotação pejorativa
em relação ao Brasil; hâ o entendimento dos fatores da
-nOSSa crise. Ela é vista como dentro de Um panorama
mais largo, mas eu faltaria à verdade se não lhes dissesse
qUCfúios-sa situação, e eu prefiro não usar a palavra econômica, a nossâ situação fiiÍ.anceira, especificamente hoje~ não é motivo de preoocupação dentro do sistema bancário inglês, sem a menor dúvida; preocupação, mas não
desconfiança. Sobretuto os programas-que estão entran--do hoje em execução hoje no Brasil, ao sair de Londres
eu senti queestavãmJâ causando um certo alívio em matêria conceituai sobre o nosso País. Muito obrigado.
O SR. LUIZ VIANA- Com a palavra o Sr. Senador
Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- ta última indagação,
Sr. Embaixador, entre tantas que teríamos para aproveitar a sua larga experiência e conhecimento. Na última
reunião .em Williamsburg, na Virgínia dOs países mais
poderesos, a França procura uma nova ordem econômic.a internacional, que nós particularmente defendemos e
achamos que seja importante. V. Ex• falou nesse alinha-

Quarta-feira 31

371~

mento da lngraterra com os Estados Unidos. A Inglaterra imagina i.mla nova ordem econômica, ou ela se man~
tém dentro do ponto de vista do Presidente americano, e
é muito fâcil ele manter esse ponto de vista, quando ele
diz que as forças livres do mercado é que devem gerir
essa ordem internacional. Eu gostaria de, encerrando a
minha indagação, agradecer a oportunidade que V. Ex•
me deu, para colocar essa útima questão a V. Ex•
O SR. MÁRIÕ SILVA- Pois não, Senador. Eu acho
que a resposta é afirmativa. Ela se alinha tambêin contos
Estados Unidos nesse ponto, e eu até diria mais. Eu ousaria ir um pouco adiante, ser até um pouco mais indiscreto, e dizer que eu tenho a impressão que é mais fácil
penetrarmos um front americano do que um front inglês
nesse sentido. Não detecto, aliãs nessas múltiplas reuniões internacinais, nenhuma abertura em termos de
concessões que possam ser realmente significativas para
nós. A reunião de Witliamsburg foi, como se esperava,
lima reunião entre países altamente industrializados, que
trataram dos interesses dos países altamente industriali~
zados. Sob o ponto de vista de um País como o Brasil, foi
uma rétinião, que eu diria que é negativa, se eu tivesse alguma expectativa diferente em relação a ela, não imaginei que fosse diferente. o ponto francês levantado pelo
Presidente Mitterand de uma nova ordem internacional,
recebeu como nós sabemos, mereceu um rabinho no cominiCàdO final, que eu particularmente penso que é mais
um leap service do que propriamente uma intenção de fazer ·alguma coisa que requerida um esforço global realmete inCorilenSurâvel de modificação de estruturas, que
eu particularmente, se me permitirem dizer isto, penso
que mais cedo ou mais tarde terâ realmente que ser feito:
eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Agora, não
acredito que nós, em teriJlOS de futuro próximo, no curto
terrrio, devamos repousar 1nossas esperanças nesse tipo
de modificação. O clube dos ricos só se entra nele aos
pontapés realmente. h um clube muito seleto, que não
-eStá- disposto a abrir vaga para ninguém, o que aliás é humano. É natural que assim seja, porque como nós todos
sabemos o homem é um animal, como dizia Montaigne,
muito ruim. De modo que nós temos que viver com essa
realidade. Não devemos esperar bondades que não sejam
conquistadas. Muito obrigado.

O SR. LUIZ VIANA- Com a palavra o Sr. Senador
Gastão MUller.

O SR. GASTÃO MÜLLER- Em primeiro lugar~
uma satisfação vê-lo e estar com V. Ex~, e ressaltar aqui a
gen-erOsidade, elegância com que nos recebeu em Roma
no ano passadô, quando lâ estivemos naquele Congresso
interparlamentar. E V, Ex• nessa oportunidade fez uma
conferência também para nós, que até coincidiu que foi a
hora em que Arafat foi à conferência e então nós perdemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o grande
líder ârabe. Mas a conferência de V. Ex~ foi muito mais
útil para nós do que ver Arafat. De modo que hoje eu
queria somente que V. Ex' nos desse o prazer, em rápidos traços, dentro do possivel, na diplomacia, analisar
por que o Partido Comunista na Itâlia, sendo tão forte,
incompreerisivelmente para mim não assume o poder,
não participa do poder. b por habilidade, por imposição,
por influência americana? Enfim, por que que os comu~
nistas com 30% do votos, 2% menos que os democratas
cristão não participam da responsabilidade de governar
a ltâlia? Ou pelo menos como Mussolini dizia de não
governâ-la, porque ela seria ingovernâvel. Mas de qual~
quer jeito de participar do gabinete como V. Ex~ bem
disse que a Itâlia não tem Governo, tem gabinete. Que
participe do gabinete. Por que ela não carrega, o Partido
Comunista, não carrega com os ónus de ter 30% do eleitorado italiano que ~onfia no Partido Comunista italia·
no?
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O Sr. Mârio Gibson

~-Nobre

_Senador Gastão

MfiUer, eu agradeço a V. Ex' a lembrança dó nóSso encontro em Roma, que para mim foi extremamente honroso e grato. E, ao esmo tempo lhe peço desculpas de ter
privado V, Ex' do encontro c_om o Sr. Arafat, que certamente não foi planejado por mim, nem foi em obediência
a instrução do ltamarati, pois V. Ex• sabe que foi inespe-

rada a entrada do Sr. Arafat no momento enl que iiltrou, e ser recebido no dia em que o foi,- pois não estava
previsto na agenda. Quanto a sua pergunta específica,
eminente Senador, a respeito da participação do_Partido
Comunista, a imPOsSibilidade de participação do Partido
Comunista nO Governo italiano, esse infelizmente é um
assunto que os italianos até agora não resolveram, e V.

Ex• não vai esperar que esse seu humilde servidor o resolva. Como se diziã numa velha anedota do meu Estado, e tenho a honra de ser coestaduano do eminente Presidente Nilo Coelho, um episódio que deve ter acontecido em Petrolina, havia uma onça que fazia grandes devastações naqueles fundos do sertão que abrange tantos
Estados. Chegou um novo cabo, chefe do destacamento
local, e disse: Qual é o problema da localidade. Disseram: Aqui problema não hã nenhum, o que tem é uma
onça que aparece de vez em quando e mata gente, bezerros e etc. Ele disse: Não é problema, onça é comigo, pode
deixar que onça é a minha especialidade. Quando chegar
a onça você me avisa que eu vou lá e liquido com a bicha.
Passou uns 4 meses e nesses 4 meses, cada dia contavam
mais históriaS da onça. E a onça foi crescendo na imaginação do cab_o. E as histórias eram realmente terríveis.
Até que um dia chega um soldado ao_ destacamento e diz:
Sr. Cabo, a onça está aí. Ele disse:_Aonde:? Está lá no
grotão, aquele ali do lado. Ela está lã'? Estâ, está acuada,
está cercada. Está esperarido que vosmicê vá lá agora
para liquidar com ela. Ele disse: Olha, eu estive pensando viu, essa onça aparece por aqui,- ela vai nO Ceará, vai
ao Piauí, vai a Bahia, vem aqui em Pernambuco, assim e
tal, essa onça é federal. Assim eu não tenho nada a ver
com essa onça não. De modo, que eu diria ao senhor que
essa onça é federal para mim, essa onça do Partido Comunista não participar do governo, é uma onça federal.
Mas, se V. Ex' me perdoar a brincadeira, eu, em duas palavras, procurarei responder com seriedade que a impossibilidade resulta do fato de que o PartidO Comunista
não pode governar sozinho, obviamente. Porque, com
30% dos votos não dá. Não podendo governar sozinho,
terá que se aliar com os outros. Queni se aliaria com o
Partido Comunista para governar a Itália'? Se é possível
fazer uma aliança, como se tem feito sempre, pC:rrilanentemente, sem o Partido Comunista. Por que imagine V.
Ex• se o Partido Comunista fizesSe parte do governo italiano, ou tivesse uma predominância nesse próprio governo, porque obviamente a democracia cristã não poderia juntar-se a ele, teria que juntar-si:: com outroS m-enores, ele teria que ter a predominância. O que aconteceria
com a Itália realmente? Apesar do eurocomunismo, que
é uma invenção italiana como nós sabemos, que na Itália
se inventa de tudo, até isso. Inventou-se o fasCiSmo,
inventa-se tudo, até o eurocomunismo, que hoje está um
pouco passado de modo, embora não conceitualmente,
eu sustento, mas, se eles tivessem a gerência de um governo de coalizão, como ele se comportaria diante da Nato,
da OTAN ou melhor, como a OTAN se comportaria
diante deles'? Estamos recordados que na revolução de
abril, dos Cravos Vermelhos, Portugal foi submetido a
uma espécie de câmara fiígorífica- nas- discussões mais
importantes naqueles primeiros momentos, porque obviamente a OTAN é feita para lutar contra o comunismo, porque a sua expressão maior de militar, que ê a
U niãõ Soviética, não pode ter no seu seio um partido
que ideologicamente, ainda que tenha uma independência, tenha realmente uma independência em matéria de
atuação, é um partido marxista. Não tenho a menor dúvida disso, não nega isSo, pelo contrário, faz parte do seu

programa. A mesma coisa eu diria ein relaçãO ao mercado comum. Hoje o senhor não pode imagínar a Itália
fora do mercado comum, isso não existe. A não ser que o
mercado se dissolva por si mesmo. Mas dentro de todo o
funcionamento 4o mercadO COmUm~ e serido _o rriercado
C"omum inclusive uma organização que pen-aliza a Itália
em mUitos aSpectos com a sua política agócola, porque
no mercado comum todos são igUais,-mas uns são mais
iguais como nós sabemos, e daí, entre parêntese, sem
querer abrir parênteses muito longo, mas de qualquer
_modo o fato ê: _que a Itália pairodna O ín8reSso de Portu~
gal e da Espanha no mercado comum, porque são pafses
meridionais que poderão, pelo seu tipo de economia, dar
uma massa maior de manobra eleitoral dentro das votações do mercado comum, apesar de tudo iss_o a Itália,
hoje, a sua economia está tão -amarrada à economia do
mercado comum quanto a nossa está à indexação. Quer
dizer, a Itália não vai se desindexar do mercado comum
nunca. Não vai agUentar se desindexar do mercado comum, pois se nem a Inglaterra consegue isso, apesar das
graves dificuldades que a Inglaterra tem como o mercado comum, em matéria de compensações como ela está
pedindo, e não consegue obter o que ela deseja. O fato é
que a minha impressão, e nisso estou consciente de que
estou avançando numa tese um pouco arriscada, a minha impressão e de que o Partido Comunista realmente
não quer ter o governo da Itália. Não hã nenhum partido
do mundo que possa subsistir se não tiver como bandeira
a conquista do poder. De modo que isto é bandeira dele.
Mas eu me pergunto se realmente convêm ao Partido
Comunista-chegar ao governo. Porque isto é hoje uma
posição extremamente confortável. Eles têm o conforto
da crítica sem a responsabilidade, e com uma massa de
manobra colossal, que é de 30% do eleitorado, mas que
não está em crescimento. E se não está decrescendo é
porque eles têm feito enormes concessões ideológicas.
Quer dizer;-as manifestações mais importantes e mais recentes de Berlinger, se o senhor conseguir atravessar
aquela floresta da prolixidade, que ê característica dos
documentos_ partidários comunistas, e chegar à substância mesmo, verificará que são concessões de uma gravidade, mas tão extrema que só mesmo pelo autoprejuízo
que seria para Moscou perder a ligação que aiilda tem
com o maior partido comunista do ocidente, se se contrapusesse a ele claramente, é que é tolerada esse tipo de
liberdade que é adotada pelo Partido Comunista italiano.
Devo_ dizer, aliâs, só para terminar, sem querer me
alongar mais, que merece a atenção e merece reflexão e
estudo o que está acontecendo na Itâlia como grande laboratório político e ideológico que ela sempre foi em termos de revisão ideológica, não só dentro do Partido Comunista como também dentro do Partido Socialista. O
tipo de estudos, de seminários que se fazem, abrem um
espectro ideológico seguramente o mais moderno e fascinante que se pode_ ter_ h_oje como tipo de observação de
toda a Europa. Eu não excluo nenhum país nisso, nem a
França. b mais um motivo pelo qual eu considero que é
muito importante nós não perdemos um cantata mais diret_o com a Itâlia, porque em matéria de modernização
ideológica, o que acontece na Itália é importantíssimo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Acho_que agora só me resta agradecer ao Embaixador Gibson, o prazer que nos deu com a sua presença, também os ensinamentos que nos proporcionou pela sua experiência,
sobretudo como Embaixador do Brasil junto_ à Itãlia e
juntO à Grã-Bretanha. Apenas para tranqUilidade de S.
Ex•, eu lhe diria que ao contrário do que eh~ pensa, nós,
baianos, nãõ somos pela síntese. A nossa tradição justamente é da prolixidade e temos nisso os dois grandes
arautos da literatura, ou da vida política brasileira, que
são o Padre Antônio Vieira e o Rui Barbosa. Ambos
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sempre se desculparam por serem incapazes de qualquer
síntese. Uma vez que a tendência deles sempre foi a prolixidade. Mas, quero assim agradecer novamente ao Embaixador Gibson, e assegurar-lhe que serripre que ele vier
ao Brasil e quiser nos dar o prazer da sua presença na
Comissão, ele será recebido, não somente com amizade,
mas também com proveito por todos nós. Faço votos
que ele continue no seu posto, que ele disse que é tão recente, com o mesmo brilho que tem mantido em toda a
sua carreira a serviço do Brasil e da nossa diplomacia.
O SR. MÁRIO GIBSON- Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a sua generosidade.
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
JS• Reunião, Realizada em 10 de Agosto de 1983

Às onze horas, do dia dez de agosto_de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Senhores Senadores, Roberto Campos, Amaral Peixoto, Nelson Carneiro, Gastão Müller, Octávio Cardoso, Martins Filho,
MurHo Badaró, João Cillmon, Marco Maciel e Itamar
Franco, reúne-se a Comissão de Relações Exterioies.
Deixam de compareCer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Virgílio Távora, Leurival Baptista, Enéas Faria, Severo Gomes, Sald"anha
Derzi e Pedia Simon.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Senador
Nelson CarDeiro, que emite parecer favorável ao Projeto
de Decreto Legislativo n9 15, de 1983, que "aprova o texto da emenda à alínea "a" do parágrafo 39 do art. XI da
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção,
de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária da Conferência das Partes, realizada em Bonn, a 22
de junho de 1979". Não havendo discussão, é o mesmo
suhffietido à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, usa da palavra o Senhor Senador Amaral
Peixoto, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 18, de 1982, que "aprova o texto do
Convênio sobre Transportes Terrestres Fronteiriço de
Carga, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em
Caracas, a 19 de fevereiro de 1982". Não havendo discussão, é o mesmo submetido à votação, sendo aprovado
por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o
Se~ho_r Presidente esclarece que antes de passar à apreciação das indicações de Embaixadores, constantes de
pauta, desejava naquele momento sugerir, ou pelo menos aventar que a Comissão tomasse uma orientação diferente em relação a sistemática atê então usada, com
vistas a apreciaçã2...,_de Embaixadores. Pois, prossegue
Sua Excelência, a Comissão tem se limitado apenàs a ouvir o Embaixador, que faz uma pequena exposição do
país de onde veio e para onde vai, e a possibilidade de comêrcio, entretanto, quanto a política externa que vai seguir, no posto que assumirá, fica praticamente em branco. Dess:i forma; pfopõe o Senhor Presidente, que a Comissão exijã do Embaixador a ser ouvido, que este exponha sobre a orientação que recebeu do Governo, em relação à política a ser seguida no país em que representarã
o Brasil. E prosseguindo najustiticativa, Sua Excelência
salienta, que assim procedendo, a Comissão não ficará
na posição de apenas dar uma chancela àqueles atos, devendo esta ir mais além, para ser realmente um Órgão de
colaboração com o Governo, em relação a polftida·externa; entendendo, que com essa medida, antes da Comissão dar sua aprovação, deverá ter conhecimento de qual
política o Brasil quer, e vai seguir. Franqueada a palavra

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

para discussão do assunto, usam da mesma, os Senhores
Senadores Amaral Peixoto, Itamar Franco, João Calmon, Nelson Carneiro, Octávio Cardoso, Marco Maciel
e Gastão MUller; todos em apoio à proposta; tendo ainda, na oportunidade, sido sugerido pelo -Senhor Senador
João Calmon, em adenda a iníciativa dO Senhor Presidente, que a Comissão só aprecie a indii:S:ção de embai-

xador, com a presença do indicado, esteja ou não no
Pais, assim como, que o exame de uma indicação, decorra ao menos oito dias de seu recebimento, para completo

exame e conhecimento por parte dos membros da Comissão, tendo recebido pleno apoio de todos, a sugestão.
Continuando franqueada ã Palavra, usa da inesma o Senhor Senador Marco Maciel, externando opinião favo~
rável às sugeStões propostas, e prosseguindo, tece co~
mentários acerca do Encontro de Camberra, acrescentando que jã fizera no Plenário do Senado Federal, um
discurso a respeito do assunto e, por considerar o tema
altamente importante para o Pafs, propõe que a Comissão faça gestões a fim de que seja incluído um-observador parlamentar na delegação brasileira que irá a Camberra. Ao que em resposta, o Senhor Presidente manifestando opinião favorável, diz que tomará as providências
para a inclusão de um observador parlamentar nessa
Conferência.. Finalizando, o Senhor Presídi:õte deti!rmi- na o adiamento na apreciação das Mensagens Presidenciais de n"s 154 e 138, de 1983, ·relativas às indicã.ções dos
Senhores Mário Loureiro DiaS Costa e Octávio-José de
Almeida Goulart, para chefias de representaçõeS diplomáticas, para desde lOgo, ser posto Cm p-rática o método
proposto e aprovado pela ComiSsão, e quanto à Mi:nsagem n" 137, de 1983, acrescenta Sua Excelência, que não
havendo objeção, passaria a apreCiação·, por se tratar
apenas de cargo cumulativo. Assim sendo, o Senhor Presidente determina que a reunião torne-se secreta, pã:ra .deliberar sobre a referida Mensagem Presidencial, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do
Senhor Fernando Abbot Gaivão, Embaixador do Brasil
junto à República Federal de Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Benin. Relator: Senador Martins Filho.
Reaberta a reunião em carâter público, e- nada mais havendo a tratar, é a mesma encerf-ada. Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida CampoS, Assistente da Comissão, a
presente: Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Lufz Viana.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
7• Reuniilo (Extraordinária),
Realizada em 24 de agosto de 1983
Às onze horas do dia vinte e cjuatro de agosto de mil
novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor
Senador Gabriel Hermes, Presidente, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Minas e Energia, com a

presença dos Senhores Senadores Luíz Cavalcante, Hélio
Gueiros e Alberto Silva.
Deixam de compãrecer, por' motivo juStificado, os Senhores Senadores José Lins, Dinarte Mariz e Odacir
Soares.
.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior~ qUe é dada Como aprovada.
Em seguida, o Senha~ Presidente determina o adiamento da discussão e votação da matéria constante do
. item r( um, da pauta; OProjeto de Lei da Câmara n9 f29,
-:..de 1982, que "Confere à usína da Companhia Energética
de São Paulo - CESP, em construção no Porto Prima~
vera, a denominação de "Hidrelétrica Domingos Leo~
nardo Cerávolo", em virtude do relator, Senhor Senador
Ainaral Furlan, encontrar~se- ausente. Prosseguindo, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Lui.z Cavalcante que emite parecer favorável ao Projeto
de Lei da Câmara n<;> 062, de 1982, que ..Modifica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n' 2.004,_ de 3 de outubro
de 1953, alterada pela Lei n<;> 3.257, de 2 de setemb!o de
.. 1957, que ~'dispõe sobre a Política NaCional do- Petróleo
e define as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônimã, e dá outras p;ovidências". Não hã
objeção ao parecer apresentado, sendo, então, aprovado
- por Unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francis.co GonçalveS Pereira, Assistente da
ComissãÓ, a p-resente Ata que, lida e aprovada, será assiriada pelo Senhor Presidente,

COMISSÃO DE FINANÇAS
.

~

11' reunião, realizada em 30 de junho de 1983,

Às dez horas do dia trinta de junho de mil novecentos
e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente,
Jorge Kalume, Roberto Campos, Gabriel Hermes, Carlos Lyra, José Lins, Juthay Magalhães, Saldanha Derzi,
BeõeditO Canellas, JofSe Bornhausen, OctáVio CardoSo.
e Severo Gomes, reúne-se a Comissão de Finanças.
. PeixaiD. de comPãrecei-__Lpor rllotivo jUStificado, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Amaral Furlan, Albano Franco, João Castelo, Guilherme Palmeira,
Virgflio Távora, José Frag-elli e Roberto S-aturnino.
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada,
A seguir, são aprecüidas as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Câmara n'? 55/83 - Dispõe sob r~ a
criação e extinção de Cargos na Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho, e dá outras providências.
Relator: Senador Jorge Kalume
Parecer: Favorável
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Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 55/81 -Torna obriga~
· tória a licitação nos casos de alienação de bem público e
em hipótese de aquisição ou arrendamento de bem imóvel destinado ao_ Serviço- Público, introduzindo alterações no Decreto-lei n"_.200, de 25 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a organização da Administração Federai, e determina outras Providências.
Relator: Senador João Castelo
Parecer: Contrário
Conclusão: Vista ao Senador Hélio Gueiros .
Aviso n' 088/SP/83- Do' Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal
quadro resumo das sanções aplicadas por aquela Corte,
no período entre 22-03-83 a 26-04-83, como também cópias daS atas das Sessões em que foram proferidas as decisões daquele Tribunal.
Relator: SetÍador José Lins
Parecer: Pelo arquivamento
Conclusão: Aprovação do -parecer.
Aviso n9 355/SP/82-- Do Sr. Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando a denóncia formulada pelo Dep. Federal pelo EstadQ do Maranhão, Edson
Vidigal, sobre a alocação de recursos nQ, "Programa de
Desenvolvimento Regional do Maranhão" - PRODEM- e que se destina-à implantação dos."Projetos
fntegrados_de Produção Agropecuâria" e Projeto de Desenvolvimento da Baixada Maranhense.
Relator: Senador José Lins
Parecer: Pelo arquivamento
CoriClusão: AprovaÇão do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 203/82 - Revoga dispositivo 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 n9 5.645, de 1970.
Relator: Senador Fábio Lucena
Parecer: Favorável
Conclusão: Apiovação do parecer.
Em seguida, o Sr. Presidente lembra que esta é a última reunião antes do recesso de julho, motivo pelo qual
agradece a todos os Senhores Senadores, particularmente ao Vice-Presidente, Senador José Lins, pela colaboração prestada a esta importante Comissão.
Com a palavra o Senador José Lins agradece e propõe
à Comissão um voto de aplauso ao Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, pelo seu trabalho e dedicação, traba~
lho este que tem redundado fundamentalmente em
prestígio da Comissão _de Finanças.
Novamente com. a palavra, o Sr. Presidente agradece
ao Senador José Lins, desejando a todos os Senhores Senadores um recesso de bastante trabalho junto às suas
bases.
Nada mais havendo a tratar, encerra-Se a reunião, Ia~
vrando eu, Carlos Guilhenne Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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!.I- ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República

que dispõe sobre a proibição do
abate de açaizeiro, para o fim de
tornar abrangida por sua proteção
a palmeira de babaçu, na forma
que especifica.

1.2.4- Leitura de resoluções

- Resolução nl' 329/83, que
prorroga por 180 (cento e oitenta)
- N•s 170 e 171/83 (n•s 32Le
dias o prazo concedido à Comissão
324/83, na origem), restituindo au- Parlamentar de Inquêrito criada
tógrafos de projetas de lei sanciopela Resolução n9 62(80, destiii3.da
nados.
a apurar as caUsas dã: rOtatividadede
mão-de-obra no País, em face
1.2.2.....;. Parecer encaminhado
do sistema do Fundo de Garantia
Mesa
do Tempó de Serviço.
-Resolução n~' 330/83, que
1.2.3 -Leitura de projetas
prorroga por 60 (sessenta} dias o
- Projeto de Lei do Senado ·n11 prazo concedido à Comissão Espe216/83, de autoria dos Sr. Senador cial destinada a estudar modifiNelson Carneiro, que introduZ al- c~ções pu-a- revogação da Lei n~'
teração na Consolidação das Leis 6.620, de 1978, que alterou o
do Trabalho, na parte concernente Decreto-lei n~' 898, de 1969.
à estabilidade.
1.2.5- Requerimento
- Projeto de Lei do Senado n-1
217/83, de autoria do Sr. Senador
- N~' 764/83, de autoria do Sr.--~
Mauro Borges, que altera a Lei n<~ Senador Itamar Franco, solicitan6.576, de 30 de setembro de 1978, do informações ao Poder Executi-

vo relativas ao Decreto-lei nl'
2.048/83. Deferido.
1.2.6 - Dfstursos do Expediente

SENADOR MÁRIO MAIA Alocação de recursos para a continuidade das obras da BR-364.
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Morosidade na apreciação de
requerimento solicitando a criação
de Comissão Especial deSúnada a
investigar as relações comerciais
entre Brasil-Polônia. Análise de
documento da SEPLAN sobre as
relações Bt:asil-Polônia no campo
econômico.
1.2.7 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~'
218/83, de autoria do Sr. Senador
Álvaro Dias, que re~oga o item VI
d_o art. 19 da Lei n'l' 5.449, de 4 de
junho de 1968 e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n~'
219/83, de autoria do Sr. Senador
Álvaro Dias, que revoga o

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN'fES . OI! SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Mário- Maia
Eunice Michiles ~-FábiO LUcena- Raimundo Parente
- Claudionor Roriz - Aloysio Chaves --Alexandre
Costa - João Castelo - Helvídio Nunes - Joào Lobo
- Almir Pinto - José Lins - Martins Filho - Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Milton Cabral
- Aderbal J urema - Marco Maciel - Nilo Coelho Qgilherme Palniei!a - João Lúcio - Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmo o - José Ignácio..;,.
Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturaino -Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos - Am-aral Furlan - Henrique Santillo - Mauro
Borges - Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabãihos.
O Sr. 1~>-Secretârio irá proceder à feitura do ExPediente.

1:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N9 170/83 (n9 321/83, na origem), de 29 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~> 79, de 1982 (n9
5.851/82, na Casa de origem), que autoriza a doação, ao
Estado de Goiâs; do imóvel que menciona, situado no
Município de Pedro Afonso, naquele Estado.
(Projeto que se transformou na Lei 05' 7.!18, de 29 de
agosto de !983.)
· N9 171/83 (n~> 324/83, na origem), de 29 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara o9 :;s, de 1983 (nl'
10/83, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação e
extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei
agosto de 1983.)

n' 7.120, de 29 de

3720 Quinta-feira I•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1983

EXPEDIEN'TE
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
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE' BASTOS

Semestre

Diretor Industrial

Ano

....•..•.•.•••.. ~-· • ~ ...••••••••

.....•••••• -~ ••• -·. -~. ··-··· •••• -•••

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

RUDY MAURER
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor Administrativo

Tiragem: 2.200 exemplares

RESOLUÇÃO No
- Projeto de Lei do Senado nl'
280/80, de autoria do Senador Itamar Franco, ctetefininando que a
Ordem dos AQvogados do Brasil
opine sobre a escolha de magistrados que devam integrar tribunais
com jurisdição em todo o território
naciOn-aL "DiscuS$ão sobrestada por
falta de quorum, para votação do
Requerimenlo n~' 767f83.

Decreto-lei n~> l. 170, de I O de maio
de 1971, e dá outras Providências.

1.3-0RDEM DO.DIA
- Projeto de Lei da Câmara n'i'
. >/82 (no 976(7S, na Casa de origem) que dispõe sobre a unificação
progressiva do salário mínimo eni
todo o território nacional, prescre-ve a forma de sua execução, e dá
outras providências. Discussão
adiada para a sessão de amanhã,
nos termos do Requerimento n\l_
765/83.
- Projeto de Lei· do Senado n'i'
158/82- Complementar, de autoria do Senador Itamar Franco, que
veda a institUiÇão ou majoração de
tributo por Decreto-lei, e dá outras
providências. Discussão adiada
para a sessão do dia 14 do mês Seguinte, nos termos do Requerimento n'i' 766/83.
-- Projeto de Lei do Senado n9
203/82, de autoria do Senador Nelson Carneiro. reVoS;ando -di.spositivos da L~i n'_7.01_6_._d_~23 de agosto
de 1982. que dispõe sobre a reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação instituído pela
Lei n\l 5.645/70. Discussão encerrada após usarem da palavra os Srs.
José Fragelli e Aloysio Chaves, ficando a votação adiaçla_ por falta
de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

SENADliR JOÃO-LOBO- PosiÇãO -asSUffiida pelos Governadores nord~tínos por ocasião da última reuniiiO do Conselho Deliberativo da SUDENE.
SENADOR ITAMAR FRANCO
_;_-Nota dos Comitês de Imprensa
do Senado e da Câmara dos Deputados, de repúdio face a suspensão,
pela Rede Bandeirantes, do programa do jornalista F_erreira Neto.

do no lançamento, pela Receita Fe-:
dera!, do valor do empréstimo
compulsório institufdo--pelo GoVerno Federal, fixado em dois por cento do patrimônio lícjilido do contribuinte do.imposto de renda.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Eleição do Embaixador
Sérgio Corr~ da Costa para a-Academia Brasileira de Letras.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. João Calmon, pronunciado na sessão de 29-8-83.
Do Sr. Itamar Franco. pronunciado na sessão de 30-8-83.

3-ATOS DO PRESIDENTE
N's 98 e 99, de 1983

SENADOR JOSE UNS- Telex
recebido do Presidente do IBDF,
referente a medidas tomactas por
aquele órgão em prol do desenvolvimento florestal do Nordeste.

5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

SENADOR NELSON CARNEIRO- Erros que estariam ocorren-

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PEMANENTES

4- MESA DIRETORA

, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante,
Estado de Goiás, a CGntratar operação de crédito no
valor de Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e
noventa mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l \I É a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor de CRS
11.290.000,00 (onze milhões, duzentos de noventa mil
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvinl.ento Social - F AS, destinada à implantação de
meios~fios e galerias pluviais, naquele Municípi'o, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dQ Brasil no respectivo processo.
Art. 29 -Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, pmjetos de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretãrio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO No 216, DE 1983
ulntroduz alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho, na parte concernente à estabilidade.,
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' O art. 492, da Consolidação das Lei __do Trabalho, em seu "caput", passa a vigorar com a seguinte
redação:

PARECER
PARECER No 764, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução 'n'i' 100, de
1982.

i 1.290.000~00 (onze milhões. duzentos e p.oventa míl cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sila das Comissões, 31 de agosto de 1983. -João Lobo, Presidente - José Lins, Relator - Passqs Pôrto.
ANEXO AO PARECER No 764, OE 1983

"Art. 492.. O empregado que contar mais de
meses de serviçO na mesma empresa não pode- rã ser despedido senão por motivo de falta grave ou
circunstância de força-maior, devidamente comprovadas.
·
~ove

Redaçio final do Projeto de Resolução n'i' 100, de 1982.
Relator: Senador José Lins
A Comissão apresenta a redação fiilal do- Projeto de
Resolução n'i' 100, de 1982, que autoriza a ~refeitura Mu-·
nicipal de Cavalcante (GO) -a ·e}evar em C.rs

FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Pr~~ente, promulgo a seguinte

Art. 2'i' Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3\l Revog~m-se as.- disposições em contrário ..

Justificação
Cuida o projeto de redUzir, de lO anos para 9 meses, o
prazo previsto no "caput" do art. 492, da CLT, após o
qual o trabalhador é abrangido pela estabilidade no~m
prego.
"A medida preconizada consubstancia proposta aprovada no VIII Congresso Nacional dos Urbanitários, realizado no Rio de Janeiro em maio deste ano, enviada ao
signatário em forma de reiVindicação pelo Sr. Hugo Roberto Martinez Perez, atual presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de São
Paulo.
Inspira-se a providência na conclusão segundo a qual
a lei brasileira que trata da estabilidade precisa ser ur-

gentemente reformulada, de modo a poderem os trabalhadores efetivamente gozarem -de garantia nÕ -enlpreSo.
Sala das Sessões, 31 de agosto-de 1983.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Art. 492. O empregaao que cOntar mais de dez anos
de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido
senão por motivo de falta grave ou cfrcunstância de
força maior, devidamente comprovadas.
Parâgrafo único. Considera-se como de serviço todo
o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 217, DE 1983
"Altera a Lei n' 6.576, de 30-9-78, que dispõe
sobre a proibição do abate de açaizefro, para o nm de
tornar abrangida por sua proteçio a palmeira de babaçu, na forma que especifica."
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' A Lei n9 6.576, óe 3-0 de setembro de 1978,
passa a vigorar com as seguintes alterações a partir da
emenda:

"LEIN•6.576- DE30 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre a proibição do abate ou destruição do
açaizeiro e do babaçu, em todo território nacional, e
dá outras providências.
Art. 19 É vedado o abate ou destruição, por
qualquer meio, das palmeiras do açai {açaizeiro) e
do babaçu, em todo o territóriO naciOnal, exceto
quando autorizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF.
Parágrafo único. O uso de arbusticida em quál- "
quer das palmeiras de que trata este artigo equivalerã: à prática de aiO de destruição, sujeifã àS PenaS
previstas no art. 39.
Art. 29 Nos projetes dê reflorestamento, ou
quaisquer outros, que devam ser implantados em regiões onde as referidas pal~eíras são nativas e 'ande
o seu fruto é utilizado como alimento, ou para ~ns
industriais, serâ obrigatório o plantio de uma percentagem de açaizeiros ou de babaçu, a ser fixada,
em cada caso, pelo IBDF.
Art. 39
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Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
-

Art. 39

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A idéia consubstanciada no presente projeto é a de_
aproveitar a Lei n9 6.576, de 30 de setemb~o de 1978, que
já exisie e- está em pleno vigor protegendo as plantações
nativaS de aÇaizeiros~ para também proteger as igualmente nativas plailtações de baba.çu, preseQ_temente objeto de sanha predatória jamais vista.
A palmeira babaçu é uma Monocotiledônea da Série
dos Príncipes, da famflia das Palmáceas e pertence ao gênero- Orbygnia Martiana.

Enc_o~trada .notadamente no Maranhão, que é o
maio"r produtor, seguido pelos Estados de Goiás, Piauí e
Cearâ, esta. palmeira constitue para boa· parte da população rural um meio alternativo de subsistência, especialmente no período de entressafra, quando a atividade de
cata, quebra e venda das amêndoas representa um complemento para o orçamento familiar.
Estima-se q_ue atualmente mais de meio milhão de pessoas estejam envOlvidas nã atividade eiliativa do babaçu, o que confere valor social de muita significitividaoie, principalmente em se tratando de uma área onde as
condições econômicas são adversas e que tem uma renda
..per capita" das mais baixas do País.
O potencial econômico desta palmeira é de tal magnitude, que a sua exploração racional pode contribuir, decisivamente, para a solução do angustiarlte problema da
dívida externa do País.
Das amêndoas extrai-se óleo cru, óleo combustível,
óleo para saboaria, torta para gado, torta para adubo,
banha de coco e óleo industrial. Do mesocarpo obtem-se
am_ído e do epicarpo o farelo. E, finalmente, do endocarpo resulta o álcool metílico, o ácido acético, o alcatrão, o
coque, a acetona, o formal, os óleos para ferro e os lubrificantes leves e pesados.
Ainda, como subprodutos do carvão de babaçu se
pode obter outros derivados, tais como o óleo diesel, gás
liquefeito, etileno, butileno e fertilizantes sfutéticos.
Somente o aproveitamento do endocarpo e cocos rejeitadOs para óleo é capaz de produzir, a baixo custo, fatores energéticos suficientes para_ manter em funci_onamento, sem paralisações e necesSidade de combustíveis
importados, todo o complexo industrial e núcleos populacionais, abrindo novas frentes de progresso para o
Norte e Nordeste.

Em vista da reserva existente de cocais, o babaçu pode
ser considerado como a maior fonte conhecida, mas ainda não explorada, de celulose.
O necessário desbaste do número excessivo de palmeiras por hectare e dos indivíduos improdutivos, produzirá
uma enorme massa verde de folhas. Sua transformação
em celulose, matéria-prima de fácil colocação no mercado externo, nos permitirá obter as divisas de que o Brasil
tanto necessita.
Os estipes destas palmeiras, transformados em conser·va·-e·cte-mes de palmito, farinhas alimentícias e açúcaralém do âlcool - em muito contribuirá para saciar a
fome dO poVo nordestino, hoje sofrendo as conseqüências de -uma persistente seca.
Os grandes babaçuais nativos da chamada Região dos
Cocais - Pará, Goiás, Maranhão e Piauí estão sendo
destruídos, através da pulverização ârea de agentes químicos áróusticidas e palmicidas. Tudo isso é feito com
· incentivos fiscãis do lmposto de Renda.
-Mas, o-piO!- ê que, també:m com o dinheiro governamental do IR as empresas reflorestadoras plantam babaçu nos carnpos - locais inadequados para o seu desenvolvimento.
_Conto cóm a--COiilpfeensão e cOlaboração dos meus
--ilustres Pares para a adoção da medida aqui pleiteada,
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que certamente muito contribuirá para evitar a predação
de nossas estratégicas reservas de babaçu.
Sala das Sessões. 31 de agosto de 1983. -Mauro Bor-

ges.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.576, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre a proibiçio do abate de açaizeiro elll
todo o território nacional, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 É vedado o ab~ite...da palmeira do açaí - açaizeiro- em todo o território flRcional, exceto quando autorizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal- IBDF.
Art. 2' Nos projetes de reflorestamento que devam
ser implantados em regiões onde a referida palmeira &
nativa, e onde o seu fruto é utilizado como alimento, serâ
Obrigatório o plantio de uma percentagem de açaizeiros,
a ser ftxada, em cada caso, pelo IBDF.
Art. 39 O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita o infrator ao pagamento de um salário mínimo regional por palmeira abatida, sem prejufzo da apreensão
do produto da infração e de outras sanções previstas em
lei.
Parágrafo único. Ao IBDF compete aplicar a multa
de que trata este artigo, assim como apreender as palmeiras abatidas.
Art. 49 Esta Lei entrafâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasí1ia,"30 di-setembro de 1978, 1579 da Independência e 909 da Repúblíça. - ERNESTO GEISEL; AlySIOII
Paulinelli.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agn·cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
SObre a mesa, expedientes que vão;;er lidos pelo Sr. J9-Secretário.
São lidas as seguintes

RESOLUÇÃO N• 329, DE 1983
Prorroga por 180 {cento e oitenta) dias o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução o9 62, de 1980, destinada a apurar
as causas da rotatividade de mão-de-obra no País, em
face do sistema dq Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
O Senado Federãl resolve:
Artigo único. b prorrogado por 180 (cento e oitenta)
dias, Dos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o
prazo concedido à COinissào Parlamentar de Inquérito,
criada pela Resolução n9 62, de 1980, destinada a apurar
as causas da rotatividade de mão-de-obra no País, em
face do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983.- Jutahy
Magalhães, Eunice Michiles, Raimundo Parente, Luiz
Viana,· Martin~ Filho, José Lins, Passos Pôrto, Marco
Maciel, João Calmon, Guilherme Palmeira, Helvídio Nunes, Jorge Kalume, Marcondes Gadelha, Lenolr Vargas,
Lourivai-Bãptista, Luiz Cavalcante, Almir Pinto, Carlos
CbiareJii, João Lúcio, Ader~al Jurema, Virgüio Távora,
Octávio Cardoso, Milton Cabral, <?arlos Alberto, Albano
Franco.
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RESOLUÇÃO No 330, DE 1983
Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido
à Comissão Especial destinada a estudar modificações ou a revogaçio da Lei n"' 6.620, de 1978, que
alterou o Decreto-lei n9 898, de 1969.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. b prorrogado por 60 (sessenta) dias
nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Especial, criada pelo Requerimento n'~ 188, de 1983, destinada a estudar modificações
ou a revogação da Lci nY 6:620, de 1978, que alterou o
Decreto-lei n9 898, de 1969.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983.- Nelson
Carneiro,. Murilo Badarô, Lourival Baptista, Helvídio

Nunes, José Fragelli, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães,
Martins Filho, Guilherme Palmeira, Hélio Gueiros, Pedro
Simon, Jaison Barreto, Luiz Cavalcante, Affonso Camar~
go, Gabriel Hennes, Amarai Peixoto, Almir Pinto, Car~
los Chiarelli, João Lúcio, Alfredo Ca~:npos, Joio Calmon,
Virgílio Távora, Amaral Furlan, Marcondes Gadelha,
João Lobo, Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ Os docomentos lidos contêm subscritores em número suficiente para
se constitulrem, desde logo, em Resoluçõe& do S_en_ado
Federal, nos termos do artigo 170, ..a", do Regimento
Interno.
São publicados para que pi"oduzem os devidos efeitOs.
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretãrio.
É lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO No 764, DE 1983
Senhor Presidente,
Na conformidade do que fã.culta o artigo 239, ítem I,
letra b, do Regimento Interno do S_enado Federal, requeiro sejam solicitadas as seguintes informações ao Poder Executivo relativas ao Decreto-lei n9 2.048/83: _
1) Fornecer cópia de todos os contratos firmados com
base no disposto nos artigos 19, ítens I e II, e 89, do
Decreto-lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1974 e legislação p·osterior que ampliou os limites de endividamen-

to.
2) Que operações fo-ram cOõcfetizã.das diretamente
pelo Ministro da Fazenda com base no artigo 29 do
Decreto-lei n9 1.312/74? Fornecer cópia dos instrumen~
tos legais.
3) Qui Operações foram concretizadas por íntei'mêdio
de instituição financeira oficial na conformidade do artigo 39 do Decreto-lei n9 1.312174? Fornecer cóPia dos
instrumehtos legais.
4) Qual o teor do~. "pronunciamentos" do Ministro do
Planejamento emitidos para os fins previstos no artigo 49
do D~reto~lei n9 1.312/74?
5) Quais ~.''outras empresaS" referidas no parágrafo
único, do artigo 49, que receberam parecer prévio favorável do Ministro· do Planejamento? Fornecer cópia dos
instrumentos legais que consubstanciaram as operações
dos créditos.
6) Especificar, individualizando todos os casos, as
"garantias julgadas suficientes pafa o pagamento de
qualquer desembolso que o Tesouro Nacional possa vir
a fazer se chamado a honrar o aval" na conformidade do
artigo 59 do Decreto-lei n9 1.31~/74.
7) Quais os atas firmados pelo Ministro da Fazenda e
quais os que foram objeto de delegação na forma do artk, go 69 do Decreto-lei n9 1.312/74?
8) Fornecer cópia de todas a~, "cartas de intenção"
subscritas pelo Ministro da Fazenda com base no parágrafo único do artigo 69 do Decreto-lei n9 1.312/74.
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9) Que "taxas" foram cobradas .pelo Tesouro NaCional
a título de concessão de aval na conformidade do artigo
79 do Decreto-lei n9 1.312/74? Foram elas efetivamente
recebidas?
lO) Quais os créditos contratados ejou garantidos
pelo Tesouro Nacional destinados a,, .. financiamento
compensatório de desequilíbrio de balanço de pagament.Qs" QtL~'promover a formação de adequadas reservas
internacionais de moeda estrange~ra.. com base no artigo
89 do _Decreto-l_ei n9 1.312/74? Fornecer os instrumentos
contratuais
11) Quais os créditos obtidos a título dt;" "renegociações de dívidas" na forma do parágrafo único do artigo 89 do Dec_reto-l~i ~-9 1.312/74? Fornec~r iri_strumentos
contratuais.
12) Quanto foi pago a cr~dores externos livre de impostos na conformidade do artigo 99 do Decreto-lei n9
1.312/741
13) Qual o limite de endividamento fixado, tomando
por base o critério definidQ .no artigo 13 do Decreto-lei
n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, para cada mês até o
corrente exercfcio?
14) Qual o total (considerando c. principal, juros e ou~
tros encargos) atualmente devido, bem assim o garantido, computado o previsto nos artigos )9, itens I e TI, e 89,
acresc_entando-se as quantias decorrentes de_ renegOciações de dívidas, permitidas pelo art. 89, parágrafo único, todos do Decreto-lei n9 1,312, de 15 de fevereiro de
19741
15) Fornecer cópia do documento submetido pelas
autoridades monetárias aos membros do. "Clube de Paris" _!10 curso do presente mês.
Justificação
A Nação assiste indignada à imposição de uma série
de medidas económico_-financeiras tendentes a gerar recessão, desemprego e, notadamente, uma inédita contração do poder aquisitivo dos salários. A origem-imediata de tais imposições é notória. Os credores entrangeiros exigem e as autoridades executivas acolhem passivamente as mais extravagantes condiçõ~s. A causa remota
ê~ do, domínio público. O i~!)ensãto e ifresponsá_'!'e_l_ endividamento levado a termo ao _longo de anos de implementação de um modelo económico que ora se evidencia
desastroso.
Debate-se no momento, com grande intensidade e ressonância, os ·efeitos cã.lamitoSos para a classe trabalhadora do fanligerado Decreto-lei n9 2.045/83 que restringiu os reajUstes salariais a 80% (oitenta por centO) do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor.
Ocorre que um outro diploma legal de idêntica natureza e origem, o Decr~o-lei n9 2.048, de 26 de julho de
1983, vaticiila dias ainda mais agourentas para o sofrido
povo brasileiro. Referido texto não tem merecido a devida atenção por parte daqueles segmentos comprometidos co.m a defesa dos autênticos interesses naciohais.
Dito instrumento normativo~ em dois singelos artigos,
_permite ao Poder Executivo aumentar em 40% (quarenta
por" cento) á atual dívida externa, reconhecidamente astronómica ~ insustentável, desconhecida quanto ao seu
total e, seguramente, ilegítima. Num momento em que $C
impõe o questionamento da própria dívida, e não apenas
_lJm simpl~s pedido de moratória, o. exame minudente das
condições em que foi assumida, a cuidadosa verificação
da sua origem legal impinge o Governo à Nação um novo, maior e certamente mais calamitoso nível de endividamento.
.
-As autoridades e~eéutivas supõem-se armadas de poderes para, definitiva- e i.rtevefsivelmente, comprometer
serações com um dêbitõ que nos fará retroagir à condiçã!J de capitania hereditâria. Se hoje esta malfadada
dívida jã estã.a exigir sacrificiôs inauditos, que haverá de
ser quando for acrescida de um mQntante equivalente a
quarenta por cento de um total ignorado por força de
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amplos termos contidOs no parágrafo único do artigo 89
do Decreto-lei n9 1.312/747
Julgo constituir um indeclinável dever do Congresso
Nacional inteirai-se, de uma vez por todas, da condição,
termos e especificações que atualmente regem os compromissos. Caberá aos representantes do povo, então,
adotar as providências legislativas que se impõem de sorte a evitar um completo e irreversível ilipêndio do património comum.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1983. - Itamar
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- Serão requeridas as informações solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mário Maia.

0 SR. MÁRIO MAIA (PMDB -AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em discurso que proferi aqui, desta tribuna, no dia 18
êle maio deste ano,- dirigi· Um ãpelo ao Sr. Ministro dos
Tiããspories para que leve a cabo as obras do trecho da
BR-364-, entre Porto Velho e Rio Branco, atendendo a
que esta rodovia é vital para o abastecimento da capital
acreana, e tendo em vista, como dissemos, que durante a
época invernosa a população daquela cidade fica ilhada
e carente ·de várioS produtos de primeira necessidade,
fato que se verifica tambêm em vãrias outras cidades vizinhas, como Brasiléia, Plácido de Castro, Xapuri e Senador Guiomard.
Sabemos pelos jornais do empenho de que se acha
possuído o Sr. Ministro dos Transportes em concluir, em
setembro do próximo ano, as obras de asfaltamento dos
1.442 quilómetros da BR-364 que liga Cuiabá a Porto
Velho, incluída no plano do governo, para complementar as malhas de integração daquela região, a fim de que
suas fronteiras agrícolas possam expandir-se, uma vez
que serão elas beneficiadas pelas áreas do Centro-Oeste,
reconhecidas como de grande potencial agrícola.
Apesar de ser considerada pelos técnicos do Ministério dos Transportes comQ, "um empreendimento extraordinário,",. "um marco de expansão das fronteiras
agrícolas"~. "uma das grandesyias de integração nacional e regional", a população do centro-norte do País viu
como apreensão a notícia de que esta importante via, i'niciada há mais de 20 anos, que liga a Amazônia ocidental
ao centro-sul do Brasil, pode uma vez que, como afirmou o Ministro dos Transportes, em recente palestra, ter
sUaS Obras paralisadas, ... todas as que atingirem seus limites e nãQ contarem com recursos suplementares, serão
automaticamente paralisadas". Esta advertência, Sr.
Presidente, confirma a afirmação feita, ainda este mês,
na Escola Seperior de Guerra, pelo Ministro Cloraldino
Severo, segundo a qual,. "A economia brasileira está assentada sobre um sistema de transportes falido".
Segundo o titular da pasta dos transporte,. "este setor
está investindo a terça parte do que investia em 1976, devendo chegar a 1990 com 28 mil quilómetros de rodovias
de 1í·míi de ferrovíaS Cm péssimas condições de funcionamento."
Só para fazer -ã manutenção mínima da malha rodoviãria federal, o que representa cerca de 80 mil quilómetros, o Brasil está precisando, hoje, de, aproximadamenl~ _cento e vinte bilhões de cruzeiros.
E, no entanto, Sr. Presidente, como reconhece o Ministro dos Transportes, o Governo está gastando apenas
45 ·bilhões de cru,zeiros, o sufiCiente para recuperar apenas_ mil dos quase nove mil quilómetros de estrada em
precário esta,do de funcionamento.
Dos 11 mil quilómetros da malha ferroviária, seis mil
quilômetros,_ quase a metade, portanto, estão necessitan~
do d~. Tefornla imediata, implicando um investimento da
orderÍi de 600 bilhões de cruzeiros. O Brasil, porêm, no
momento, não tem dinheiro para aplicar num quilómetro sequer de estrada de ferro.
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O estranho em tudo isto, Sr. Presidente, é que os escas-

sos recursos destinados ao setor de transportes, que
montam a um trilhão e novecentos bilhões de cruzeiros,
estão sendo aplicados, prioritariamente, na melhoria dos
transportes suburbanos de passageiros das cidades mais
desenvolvidas do País, como São Paulo, Rio, Belo Hori-

zonte, Porto Alegre e Recife, como declarou o próprio
Ministro Cloraldino Severo.

No entanto, apesar de toda esta apertura e escassez de
recursos, o Ministro dos transporteS lançou o edital de licitação do Serviço de Consultaria, Estudos e Projetas,
para a restauração de 1.099 quilômetros de rodovias nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Goiás, orçando o contrato com o -aãnco Mundial
(BIRD) para as obras de restauração dos trechos localiw
zados nas regiões Sul e Sudeste do :País; -em 220 milhões
de dólares. Faz-se um empréstimo vultoso com Um banco estrangeiro para ocorrer as despesas com a simples recuperação de estradas situadas em zonas ricas do País, e
não há dinheiro para dar prosseguimento a um-a estrada
que se arrasta desde 1960, há mais de 2.0 anos, cOmo a
Cuüibá-Porto Velho, consideradas vital para uma região
das mais pobres e necessitadas.
O Sr. Luiz Cavakante ~Permite-me V. Ex• um .aparte, eminente Senador Mário Maia?
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre
Senador Luiz Cavalcante, com muitÓ prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Neste caso da rodovia
Cuiabá-Porto Velho, que V. Ex• diz começada hã mais
de vinte anos, neste caso eu sou cõrrto que testem-unha
ocular do fato, porque foi precisamente em 1938 que a
IV Companhia do IV Ba-taJhão rodoviário, sediada em
Rosário Oeste, iniciou a construção da estrada em demanda de Vilhena, que fica a meio caminho entre Rosârio Oeste e Porto Velho. Portanto hã bem mais dos
vinte anos que V. Ex• proclama. Há 45 anos. Muito obrigado. _
O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço o apafte de V.
Ex!-, nobre Senador Luiz Cavalcante, porque vem em socorro ao grito de um filho da plagas do Norte que há
muito clama para que a comunicação do Extremo Norte
do País se torne efetiva com o Sul, o Norte pobre com o
Sul rico.
Sr. Presidente Srs. Senadores, isto -prova que o Brasil
do Norte, ou Norte do Brasil, continua a ser ignorado
pelas autoridades governamentais.

e

Ainda no mês de julho deste ano, o Ministro Cloradi~
no Severo garantia que, até o final daquele mês, a SEPLAN iria libáar a prirrieira Parcela dos 18 bilhões e
seiscentos milhões de cruzeiros a serem utilizados na recuperação das rodovias, ferrovias e hidrovias atingidos
pelas enchentes do Sul.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA-- Com todo o prazer, nobre
Senador.
O Sr. João Lobo- Senador Mário Maia, V. Ex• demonstra realmente que existem dois pesos e duas medidas para as prioridades naciOnais. Parece que o Norte e o
Nordeste não pesam e nem são considerados como coisas válidas nos momentos de decisões. Isso que V. Ex•
denuncia, falta de atenção, de sensibilidade, do Sr. Ministro dos Transportes para Conl a situ<ição dessa rodovia, pode ser facilmente transportada para o Piauí, para
o meu Estado. Desde firiS de 79, quando foi asfaltado o
trecho inicial da Tr;m.Samazônica, que vai da Cidade de
Picos a minha Cidade de Floriano, ficou um trecho de 36
km sem asfalto entre as cidades de Oeir~s e o povoado
do Gaturiano. Temos feito todas as diligências possíveis.
Já fomos ao Rio de Janeiro falar com o Diretor-Geral do
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DNER por duas vezes, para ver se conseguimos sensibilizar essas autoridades para a necessidade de que seja asfaltado esse tr_eçho õe 36 km, que secciona a estrada que
é o ramo de Transnordestina, que é a transnordestina e o
ponto inicial da transamazônica. Parece que não há realmente sensíbílidade das autoridades deste País com os
pleitos do Nord~ste e do Norte. Não há recursos, ninguém se importa de completar um trecho de 36 km que
está tranformando aquela estrada em uma via inacessível
e intransitável._ Também quero juntar nlinha -palavra à de
V-. Ex•, para que as reivindicações do Norte e do Nordeste sejam levadas mais em considerãção pelas autoridades
desse País.
O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte?
- O SR. MÁRIO MAIA - Darei o aparte a V. Ex•,
após agr'adecc:r ao nobre Senador Joã-o Lobo a solidariedade que empresta ao discurso.

O Norte ê um prolongamento dos dramas e das tragé-dias do Nordeste. Praticamente toda a região amazônica, do século XVIII para câ, tem sido povoada à custa
dos dramas e das tragédias que ocorrem com os nordestinos, mormente em virtude das intempéries das secas que
se abatem periodicamente sobre aquela grande região de
nosso País. Cotidianamente o problema é abordado e as
autoridades, assim como fazem ouvidos moucos aos nosSos pleitos; aos pleitos dos representantes da grande região Norte, também moucos fazem os ouvidos para os
clamores dos nobres companheiros representantes da região nordestina.
Acolho, co~ muito prazer, o aparte de V. Ex• e conce-dó o aparte ao .ri Obre representante de Mato Grosso do

Sul.
O Sr. Marcelo Miranda- Senador Mário Maia, ouço
com atenção o discurso de V. Ex• Empolgo-me quando o
assunto é sobre o setor rodoviâiio, setor a que o Brasil,
durante muitos anos, d_eu prioridade e sobre o qual assentou a sUa economia . .Sabemos que o noss-o País não
cresceu maiS durante esses três últimos anos, estamos em
r.ecessão, tudo est~ parado. O setor rodoviário, a despeito do preço que paganl.os hoje pelo petróleo, teve, dUrante um período grande no Brasil, a prioridade e se desenvolveu em vários Estados. VejO V. Ex• hoje falar sobre a
BR-3~4, estrada -que há tantos a,nos deveria ter sido implantada e pavimentada. Entretanto, só veio ter um tratamento especial, no seu trecho Cuiabâ-Porto Velho,
durante esse período exatamente de. recessão que vive o
lliã.sil. Conheço essa rodovia dentro do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, de Rondônia e no
-seu Estado, o Acre. Sei o quanto ê prioritário para o desenvolvimento nacional esse tronco rodoviário de grande
iriiportância. Não ·adianta fazermos aqui a apologia da
ferrovia, num país de dimensões gigantescas quanto o
nosso. Sei da prioridade, hoje, talvez a primeira no Brasil, do trecho Porto Velho-Rio Bi'anco. Há poucos dias
mesmo, encontrav:a~me
Ex•, Da-qiíeie- trechO Rio
Branco-Porto Velho, num avião, onde pude observar
que o desenvolvimento brasileiro chega até ao Acre através do avião, porque a precariedade das estradas não
deixa que a carga, o transporte seja nOrmal até a sua cidade.__ Inclui? _n.es_te p~Ot,lunciamento de V. Ex• problema
idênticO de ulltirecho do meu Estado onde foram gastos
rios de dinheiro: através da Comissão Rodoviária de Estradas de Rodagem do Exército, na pavimentação da
BR-262, Campo Grande-Corumbá. Hoje, faltando
apenas 40 quilô~et~QS, a Çidade de Corumbá se encontia, como Rio Branco, isolada do País. Uma cidade impqftante na história do nosso Estado e na história do
Pãfs.: qü8.ndo foi um porto no rio Paraguai, de _grande
lnlportância para o élesenvoivini.ento do Centro-Oeste do
Pais, Corumbã hoje se encontra isolada, e apenas com
-·Uniã fõdoVia-precária, a Noroeste do Brasil. Por 40 km
-tiãO é completado aquele trecho rodoviário de grande
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importância. Por outro lado, quais são as prioridades
brasileiras? Coilstruir Itaípu, onde há excesso de energia
elêti'ica - obServamos hoje o exceSso, uma vez que o
País está estagnado, esiâ pilrado, esiâ em recessão; construção de dois metrós, no Rio e São Paulo; construção
de usinas nucleares; construção de Carajás; construção
antes da Transamazôriica e d-a Perimetral Norte, gastando rios de dinheiro, e deixando de se completar uma estrada tão iniportante como esta ligação Porto VelhoRio Branco e Campo Grande-Corumbã. Muito obrlgado.
O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Marcelo
Mirailda,-V. Ex•, que representa um Estado que também
depende vitalmente de estradas, o Estado de Mato Grosso do Sul, tevC: iiulmeras Vezes oportunidade de verificar
e testemunhar esses fatos; recentemente, como fez referência, viajariioS ji.Jfttos da Cápital de seu Estado atê Rio
Branco. V. Ex• pôde testemunhar em nossa Capital o
quanto ela depende da Estrada BR-364.
Já afirmei desta Casa, mais de uma vez, e repito; a importância desta Estrada para o Brasil não está só na sua
capacidade de fazer comunicação e propiciar o escoamento da produção da orla oeste de nosso País. ~ uma
estrada de importância capital para a segurança nacional, tão importante quanto é o Oceano Atlântico, porque a BR-364- representaria a réplica terrestre da via de
comunicação que a natureza nos ofereceu pelo Oceano
que banha a grande costa brasileira.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
() SR. MÁRIO MAIA- Com muito prazer, concedo
o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena, Representante
do Amazonas.
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Mârio Maia,
conforme informação do eminente Senador Luiz CaValcante, a estrada Cuiabà-Porto Velho está em construção
há 45 anos. Vejamos como acontecem as coisas lã na
nossa Região. A Usina Hidrelêtrica de Coaraci Nunes.
no TerritóriO do Amapá, demandou 20 anos - desde
1956 atê 1976- para entrar em funcionamento; a Usina
de Balbina, em Manaus, usina de pequeno porte, a se
destina a produzir apenas 250 mil kilowats de energia
hidrelétrica,Já se encontra em construção há 10 anos, e a
previsão· e-Que até o final da dêcãda nâo entrará em funcionam~nto, ê jâ são 10 anos decorridos. Não se pode falar nessa importante Rodovia Cuiabá-fl'orto Velho semse falar em duas outras- a Rodovia Manaus-Porto Velho, de 940 km de extensão, que se encontra totalmente
intransitável, com a agravante de ter sido construída paralelamente ao Rio Madeira, isto ~. uma rodovia paralela a um aquavia, que, além de contrariar o bom senso,
contraria atê o instinto racional que se presume ainda
existir nos homens que estão governado o País.
O SR. MÁRIO MAIA - Como acontece com a Transamazônica e a Perimetral N arte Também são duas concorrentes ao grande Mar Doce que é o Rio Amazonas.
O Sr. Fa"bio Lucena- V. Ex• antecipou os dados que
eu iria mencionar. Segunda Rodovia é a Manaus-Boa
Vista, com exatamente 890 Km de extensão. Partindo-se
de Boa Vista, passando-se por Manaus, por Porto Velho,
por Cuiabã, teiiamos -implantado no sertão do nosso
Pais, no Grande Setentriãó; do Centro Oeste e dÕ Norte,
um_a verdadeiia rodovia de interligação da Bacia do Orinoco, porque, a partir de Boa Vista, chega-se com facilidade à Venezuela e ao Mar dos Caraíbas, até à Bacia do
Prata, pelas grandes, rodovias chamadas de. "integração
nacional.". No entanto, es~as rodovias na nossa Região
estão complentamente abandonadas. O Sr. Ministro dos
Transportes declarou enfaticamente, faz poucos dias,
que não dispõe de recursos para concluir as Rodovias
Mana.us-Boa Vista e Manaus-Porto Velho, e que tão
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cedo alí o Governo_nã_Qllplicará um só centavo. Não é__Qe
se estranhar, nobre Senador MáriQ Maia, porque, enquanto o Banco Central se responsabiliza pelo cheque
sem fundo histórico, hoje publicado na primeira página
de O Estado de S. Paulo, emitido pelo Grupo CoroaBrastel, cheque esse de mais de 1 bilhão de cruzeiros, enquanto o escândalo da.!)..~'polonetas," que atingem 2 bilhões de dólares, continua a percutir perante os ouvidos
atônitos e até a fêflr cOm certa irritabilidade os olhos repletos de incredibilidade do Governo e de incredubilidade do povo brasileiro, vê V. Ex'" que, diante desses siste. ma que se implantou em nosso País, nada podemos esperar a não ser o afundamento das rodovias planejadas
para a Região A mazônica, a lado e lado do _afund_am_ento
de todos os demais setores da economia nacional.
Solidarizo~me com_V. Ex' pelo seu pronunciamento. Estranho, nobre Senador Mário Maia, e estranho profun~
damente, que uma Região tão importante quanto a nos~
sa, uma Região que tem sido apontada pelo Governo
com o verdadeiro esteio _da propalada superpotência ein
que pretendem conve_rter o nosso País, atualmente, pelo
menos, uma superpotência campeã da dívida externa,
que uma Região de_ tanta importância viva à merCê do
abandono, entregue à própria sorte e confiada, provavel~
mente, à sorte dos seus pr9prios azares. Meus parabén's a
V. Ex.• pelo pronunciamento.

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Fábio Luce-na, incorporo ao me-u pronunciairten:to as cortsidefaÇões
inteligentes que V. Ex• acaba de fazer, que expressam,
como sempre nesta Casa têl'l1 expressado, o grande interesse e o profundo conhecimCnto que V. Ex• possui não
só dos problemas do seu Estado, da sua Região, como
do próprio País que nos serv'iu çle berço. Como V. Ex•
bem acentua, o regime instalad~ no Paí;i .de 1964 a esta
data- quando preferiu,abando,nar a consulta popular
para sua legitimização no-poder e se enclausurou nos gabinetes para legislar e dirigir este País - passou a dar
prioridades de maneira improvisada e criou inúmeros
projetas faraónicos, projetas esSes que não estavam dentro de nossa capacidade económica de executá-los. E o
resultado não poderia deixar de ser o que nós, hoje, perplexos, assistiriiOs:- O abandono de todas as iniciativas
daqueles grandes projetaS, chamado~_, "projeto imPactos." Eram mesmo projetas impactos, de fachada, para
impressionar ou desviar a consciêrtCiã. n_acional d9s grandes problemas que nos afligiãin e continuam afligindo.
Então, criou-se os POLONOROESTE, o POLAMAZONIA.
De repente, da floite para· O-dia, c-omeçou-se a ouvir falar na construção da Transamazônica, que é uma estrada
que terá suas necessidades, terá sua propriedade na época adequada. Mas construir-se uma estrada paralela ao
grande oceano, que é o oceano de águas doces - o rio
Amazonas - no sentido paralelo a esse rio, transversal
aos grandes rios que lhe são tributários nesse momento
históricO que nós atravessamos, achamos que é uma falta
de visão do futuro, uma falta de planejamento. Sóplanejamento feito no asfalto, nos gabinetes de ar refrigerado,
sem sentir o aroma e o ar tropical de nossa grandeza
amazónica ê que poderia imaginar, nessa fase histórica,
concorresse com o grande mar doce, e a grande calha
mater do Amazonas. E pior ainda, querendo construir-se
não apenas uma paralela, mas duas paralelas ao rio
Amazonas, uma ao norte e outro ao sul: a Transi:ilíla-z-ônica e a Perimetral Norte._ O resultado, na prática, é o
que nós estamos vendo: o Brasil endividado, devendo bilhões e bilhões aos bancos internacionais, Muito_ desses
bilhões de dólares, tomados para construir a Perimetral
Norte, foram empregados na Transamazônica, e hoje essas estradas são, nós podemos dizer, segmentos de estrada. E na Perimetral Norte nunca mais_ se ouviu-falar.
Então, quanto dinheiro foi gasto nessas estradas! Por
quê? Porque não houve um planejamento para executálas. Se se houvesse gasto os dólares da Perimetral N arte e
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o dinheiro que perdulariamente foi empregado na Transamazônica Da BR-364, esta já estariã de há muito asfaltada desde Cuiabá, não só até Cruzeiro do Sul, mas atê
Tabatinga, qui!: ê o pónto, a meta-final dessa estrada, que
iria- encontrar.:se com o que se chamou de Perimetral
Norte, Aí sim, é que se ia pensar, nos anos futuros, num
prolongamento da BR-364, uma vez atingida Benjamin
ConSüi"nte fronteira êOm Peru, em Tabatinga. Poder-seia, daqui a uma ou duas dêcadas, pensar em Perimentral
, Norte. Mas não houve previsão, não houve prioridade,
e o que resultou foi isso: irresponsavelmente, o Governo,
que se arvorou em representante do povo, sem a legitimação do voto popular, jogou o dinheiro do povo nas á-guas do rio Amazonas. porque até hoje a torrente cauda~
tosa do Amazonas está levando os aterros da Transamazônica, para diminuir a profundidade do Oceano Atlântico· nas costas da África.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte,
apenas -para apresentar um dado ilustrativo?
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo mais uma vez um
aparte a V. Ex•, nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr: Fábio Lucena- Quando do início das obras da
Transamazônica, perguntaram ao entã_o Ministro dos
TranSportes da época, Coronel Mário Andreaz,za, se h_::tvia sido feito o estudo de viabilidade sócio~econômica da
rodovia. S. Ex• respondeu que não, e argumentou: "se
- Pedro Alvares Cabril fosSe planejar a descoberta do
Brasil, ele aqui jamais teria desembarcado". Diante de
tão rude desconhecimento da história, só se podia espe~
raro que aconteceu. Agora~ eu asseguro a V. Ex• que o
dinheiio da Transamazônica e da Perimetral Norte...
O SR. MÁ~IO MAIA- Realmente, S. Ex• desconhe,ce a história, po~que a viagetd"-de Pedro Alvares Cabral
foi pta!iejada para dtiscobrir o· Brasil. .
O Sr. Fábio Lucena- Mas, asseguro a V. Ex•, o dinheíro gasto - não se sibe em que montante, uma vez
que o Congresso Nacional atê hoje nãõ- tem aceSso a es-'
saS-contas secretas- das autoridades Públicas- nãÔ foi
lançado nas águas do rio AmaZonas. Ele deve ter sido
- TanÇado em bôlsões outros que- 1110 -o rio AmãZónas.
O SR. MÁRIO MAIA - Eu falei que as terras estão
sendo levadas pelo rio Amazonas. Agora o dinheiro, não
sei- no bolso de quem estã.
O Sr. Fábio Lucena- Imagine V. Ex• que o Sr. Ministro dos Transportes, em 1970, quandO do lançamento da
Transamazônica, é o mesmo Ministro do Interior, hoje,
que pretende ser Presidente da República. Santo Deus,
Sr. Senador. Santo Deus!
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Senador Fábio Lucena,
eu tenho uma visão bem diferente quanto as estradãs na
Amazônia ou a integração da Amazônia, a ocupação
económica e efetivá da Amazônia. De hâ muito, desde
quando eu era Deputado Federal, representando o Esta~
do_ do Acre, que tinha esta idéia e não a abandonei atê
hoje. SemPre a achei mais raciorial, e estranhei quando
esses projetas farônicos foram colocados em execução.
Fiquei em dúvida que fossem dar cel'to e, infelizmente,
não deram certo. Eu achava que o desenvolvimento da
Amazônia, no que diz respeito aos transportes, deveria
ser feito de uma maneira racional, aproveitando o que a
natureza se nos oferece no momento, que são as aquavias. O riQ Amazonas é uma calha enorme, é um prolongamento do oceano, até se adentrando no território peruano. As embarcações podem vir diretamente da Europa atéTabatinga,livremente, Os rios que lhes são afluentes, quer da margem esquerda, quer da margem direita,
principalmente da margem direita, são caudalosos,
imensos, e se equivalem, em distância e em profundidade, aos grandes rios da Europa e dos Estados Unidos,
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com seu complexo sistema Mississipi-Missouri, que é
amplamente aproveitado como via de transporte.
-Então, com as dificuldades que nós temos hoje em dia,
face aos preços elevados do petróleo, já que não fizemoS
anteriormente devemos fazer, de agora em diante, a ·ocu·
pação ~onômica da Àmazônia de maneira racional,
aproveitafldo as aquavias, os rios. Cõnfo- V. Ex•s e a
Casa sabem, o transporte e a grande distância, mesmo
com o petróleo barato, se tornava caro, em virtude dos
quilômetroS que tinham de ser percorridos. Transportar
niercadOrias -de São Pauto para abastecer as cidades de
Rondônia, do Acre, percorrendo 3.500, 4 mil quilómetros, por mais barata que seja a mercadoria, ela se torna
muito cara, transportada em caminhões.
Então, o que se hã de fazer é uma forma eclétiCa de
transporte, aproveitando o oceano e o prolongamento
da costa brasileira para adentrarmos na Amazôniã., pelo
rio amazonas. Então, sim, far-se-iam embarCações de
grande calado, de calado médio e pequeno calado, conforme os segmentos hidrogràficos da grande malha da
rede aquática: ariútzônicá, e os prójetos de assentamento,
como se está tentando fazer no meu Estado, a partir das
margens dos rios, construindo rodovias perpendiculares
aos rios, numa extensão de 200 até 300 quilómetros, ecolonizando, fazendo os assentamentos de colonização
nessas_ rodovi_as_, para que os produtos sejam transportados em camíilhões, numa distância peguena, colocados
em embarcações maiores, para serem transportados
para os grandes centros. Era um transporte econômico,
de acordo exatamente com a nossa realidade, e, não essas improvisações que se têm feito, mas não passam do
papel, e, quando passam para a realidade, resultam no
fracasso que nós estamo~ vendo acontecer. Nada mais
justo. Mas, parece que o Governo desconhece o -~tado
em que se- encontram as poucas e malconstruídas vias de
acesso existentes no norte do País, como a própria BR364- Cuiabã-Porto-Velho-Rio Branco, nos longos
períodos de chuva de inverno amazônico. Mais uma vez,
Senhor Presidente, vejo-me na constrangedora contigência de ter que denunciar a malfadada ••política de dois
pesos-e·duas medidas", em prática pelo Governo Federal
em relação às regiões N ardeste e N arte, comparando à
política praticada com as regiõc;s do Sul do País.
Hã dinheiro_ para obras faraónicas e suntuárias para
empreendi"mentos perfeitamente adiáveis. Não há dinheiro porém, para obras vitais, como o prosseguimento
de uma estrada da qual depende a vida e o desenvol_v:imento de loca~idades ameaçadas de permanente colapso
de abastecimento, como a capital de meu estado e várias
outras Cidades vizinhas, as quais, durante vários meses
do ano, para sobreviverem, precisam ser abastecidas por
via aérea.
Tal situação, Sr. Presidente, não pode perdurar por
mais tempo. Há dias do corrente mês, o Ministro Cloraldine Severo defendeu a cria"ção de um fundo especial
para a reconstrução das rodovias e ferrovias federais, declarando que. "este é o problema mais importante do momento", já que a má condição de tráfego eleva os çustos
operacíonais e o ·consum-o de energia, gerando mais inflação, Q. "déficit -na restauração chega a oito mil quilómetros, no caso das rodovias, e a seis mil, no setor ferro~
viãrio~ Mas se este fundo, cuja criação o Ministro encaJ:~. _é _tão importante p~ra at_ender _as obras de restauração, o que dizer de sua importância e necessidade para
a c_onclusão de o_bras fundamentais para a própria sobre- _
vivênCia de cidaaes das zonas mais carentes, como ã.S do
Norte e Nordeste do País?
CreriiOs, Sr. Presidente, que não se pode dar prioridade à recuPeração de rodovias despendendo-se a vultosíssima soma de 620 milhões de dólares para restaurar seis
mil quilôrnetros de rodovia em má situaçãO de conservação, e se relegue a segundo plano recursos par'a a conclusão de uma estrada que o próprio MinistériO dos
Transportes reconhece que não tem, ainda, uma estimativa de quanto caberá em 84, em termos de recursos,.

e

Setembro de 1983

orçamentários para o seu Ministério. Sabe, entretantõ,
como afirmou na Escola Superior de Guerra, que esses
recursos, serão certamente insuficientes - p'ãra atendi:r
suas necesl)idades prioritáriãs. Ora, a escassez de recursos nos transportes, todos nós sabemos, poderá acarretar
graves conseqüências à economia do País, porque a deterioração da malha das rodovias ê progressiva e porque o

prosseguimento das obras de certos trechos rodoviários,
como a que ressaltei há dias desta tribuna, ligando Porto
Velho à capital do meu Estado, representa não apenas
uma ansiedade do esquecido povo acreano·, mas um imperativo para a sua própria sobrevivência e p8ra a· desen-

volvimento de uma região carente de quase tudo.
As rodovias brasileiras estão em situação Prê-colapso
em toda sua estrutura como proclamou em abril deste
ano, no Rio de Janeiro, o presidente da Associação Brasileira de Departamentos Estaduais de Estradas de Ro-_
dagem, Ãlvaro Razuk. Segundo este técnico, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem não dispõe de
recursos sequer para a manutenção dos 50 mil quilómetros de estradas fe~erais e muito menos para reparo dos
10 mil quilómetros destruídos, pela falta de conservação
ao longo dos últimos quatro anos.
Tudo isto, Sr. Presidente, porque aquele órgão continua a viver de recursos exclusivamente orçamentários,
que não dão sequer para cumprir o programa de reparos,
muito menos para tornar viável a construção _de novas
estradas ou a manutenção de outras tidas como indispensáveis à vida do País.
Outra causa deste descalabro é a tran~ferência, sem
qualquer critério, dOs r~cursõs de um setor para outro do
Ministério dos Transportes. política esta que começou a
partir de 1979 e que co"ntinua, atê hoje, com giaVC:S prejuízos para os transportes nacionaiS. - - ·· - Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda esta crise reinante
no setor dos transportes .brasileiros pode parecer, à primeira vista, um tCma trivial: estradas· eiri pri:cãrío estado
de conservação, outras paralisadas. Esta crise, porêm,
· Sr. Presidente revela no fundo, em toda a sua drrunaticidad~ em sua quase expressãO trágica, ils rilarcas inconfundíveis do pior de nossos males: a irresponsabilidade
maior e mais alta na destinação do_s recursos disponíveis
para o desenvolvimento do País.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Gabriel Hermes -- Hélio Gueiros - José Samey Alberto Silva - Virgílio Távora .....: Carlos Alberto Albano Franco- Fernando Henrique Cai-doso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Gastão M üller- Jos~
Fragelli -Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - AffOnso Camargo- Alvaro Dias- EnéaS Faria...:_ Jaíson
Barreto - Jorge Bornhau~n - Lenoír Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - ~ctávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
projetes de lei quC vão ser lidos pelo Sr. }"'-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 218, DE 1983
Revoga o item VI do art.1'daLein9S.449, de4de
junho de 1968, e dá outras prOvidências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica revogado o item VI do art. 19 da Lei n9
5.449, de 4 de junho de 1968.

DiÃR1? DÓ Ct:f:NGRESSO NACIONAL (Seção II) .

.. Quinta-feira 1•

A8~ra, qua~d0 -se busca intensificar o processo de redemocratizaÇão do País, nada mais justificável do qUe
devolver aos eleitores a capacidade de escolha dos respectivos prefeitos, configurando-se, assim, a plena autonomia dos Municípios.
Se no artigo 19 propomos a revogação daquele decreto, no art. 29 prevemoS a reitli~Ção do pleito municipal,·
a fim de que atirija a Plenitude devolução da autonomia ao MuniCípio de -Santa Helena, cujas condições geopolíticãs sociais não Justificam a aplicação da Lei 112
5.449, de (968, com a redação que lhe deu o Decreto-lei
n'~ 560, de 29 de abril de 1"969.
Sala das Sessões~.31 de_ agosto de 1983.- Álvaro Dlal!l.

Art. 2"' No prazo má.)l:imo de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da publicação desta lei, serão realizadas
eleições para Prefeito e Více-Prefeito nos Municípios de
Barracão, Capaileina, FoZ do lguaçu, Guaíra, Medianeira, Marechal Cândido Rondon, Pérola D'Oeste, Planalto,. San~o Antônio do Sudoeste e São _Miguel de Iguaçu.
Art. 3.,._ Os prefeitos eleitos nos termos do artigo anterior tOlnarãO posse imediata após a prociamáção oficial do resultildo das eleições, e seus mandatos terminarão em 31 de dezembro de 1988.
__ }..rt~ 49... ~sta lei entra e~ yigor na data de sua publicação.
Art. _?9 Revogam-se as disposiÇões em colltrãrio.

a
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Justificaçio

LEGISLAÇÃO CITADA

A noção de interesse da Segurança Nacional não comporta, hOje, uma visão demasiada estreita, como se tivéssemos fronteiras vivas no País, até mesmo em área onde
atua, plenamente, uma binacional. Acresce a circunstância de que, alegado tal motivo, tem-se reprimido a autonomia muiücípal, como ocorre nos municípios paranaenses da fronteira o:este, que não podem _eíeger os seus
prefeitos. Jâ é tempo d~ devolver-lhes a plenitude da autonomia, evitada a nomeaçãO do Chefe do Executivo
Municipal, pfocedhriento de que não se conipadece oregime democrático representativo.
Sala das"Sessões 31 de agosto de 1983. -Álvaro D~as.

DECRETO-LEI No l.l'iO, DE 10 DE MAIO DE 1971
Declara de interesse da Segurança Nacional, nos
term~s do artigo 15, § 19, alínea ub", da Consti~
tulção, o Município de Santa Helena, Estado do Pa~
raná, .e dá outras providências.
O Presidente da ~epública~ rio u~o das atribuições que
lhe conf~re o az::tigo SS, i_tem I, da Constituição, decreta:
Art: Ú. E declarada de futeresse da Segurança Nacional, para os efeitOs cto artigo 15~ § 1~", alínea .. b", da
ConstituiçãO o Mu"nidpio _de Santa- Helena, no Estado
do Paraná.
Art. 29. Ao Município referido no artigo anterior,
aplica~se o dísposto il.os artigos 2'~,' ~9, 49 e. 5'1 e seus parágrafos, da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, com aredaçã.o dada pelo Decreto-lei n'~ 560, de 19 de abril de

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.499, DE 4 DE JUNHO DE 1968
pedara de interesse d_a -Semtr:ança nacional, nos
termos do 'art._!6, § 1~", !1,1~-:aeª '~~'~,_da Constitulçilo
os Municípios que especifica, e dat outras providências.
Art. 19 São declarados de interesse da segu!ança naciÓnal, para-os-efeito_sdo disposto D? art._l6, § 1~>, aJ!n_ea
''b", da ConstituiÇão, os sei\linteS MuniCí_píos:
VI- "no Estado Paraná: os de Barracão, Capanema,
Foz do Iguaçu, Guaira, Medianeira, Marechal Cândido
ROndon, Pér-Oia D'Oeste, Planalto, Santo Antônio do
Sudoeste e São Migue.l do lguaçuj.

( ;js Comissões de Constituirão e Justi(a, de Segurança Nacionãl e. de Municípios.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, 1983
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1969.
Art. 39. Este Decreto~Iei entrarâ em vigor na data de
sua publica~o. revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, lO de maio de 1971;-15()9 da Independência e
83• da Replibllca. - EMILIO G. MltDJCI, ALFREDO
BUZAID.
.
(-ÀS ComisSões de Co~stituição e Justiça, de St!gurança Nacional e de Municípios.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos li~
· dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esta finda a
hora do Expediente.
Passa-se à

RevOga- o Decfeto:.Iei n' 1~.11Q, de 10 de maio de
1971, e dá outras providêltciiis. -

ORDEM DO DIA

Q Çon-gr~sso Na"cional decreta:
Item 1:
Art. I'~ f: revogado o DecrCto-lei n' 1.170, de 10
maio de 1971.
Art. 2~> No prazo mâximo de 180 (cento e Oitenta)
dias, a contar da publicação desta lei, serão realizadas
eleições para prefeito- e vire-prefeito no Município de
Santa Helena, no Estado do Pa~ná.
Art. 39 Os pi-efeitos eleitos nos termos do artigo anterio_r tom~ão_ posse imediata, após a proclamação oficiai d-o resultado das eleições. e seus mandatos terminarão em 31 dezembro €;~e 1988.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Decreto-lei n.... 1.170 de 10 de maio de 1971, declarou
de interesse da Segurança Nacional, pará ·os C:feitos do
· art._15, § 19, alínea ..b", da Consti_tuição, o Município de
Santa Helena, no Es_tado do Paraná que ficou impedido
de eleger o seu Prefeito.

Discussão, em turno único, do projeto de Lei da
Câmara n"' 5, de 1982 (n9 976/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a unificação progressiva do
salário mínimo em iodo o território nacional, prescreve a forma de sua execução, e dâ outras provi·
âências. tendo
PARECERES; sob n's 663 e 664, de 1983, das
Comis-sões:
-de LegiSlação Social, favorâvel; e
- de Economia, contrário.
Sobre a mesa, r.equerimento que será lido pelo Sr. Jt..
Secretãrio.

f: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 765, DE 1983
Nos termos do art. 310, alfne? ..c", do RegiÍnento lnterno, requeiro adiamento da discussão do Projeto dei
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Lei da Câmara n9 5/82, a fim de ser feita na sessão de 1"'
de setembro próximo.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1983. - Itamar

Franco.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

De acordo

com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Oi'dem
do Dia para a ela retornar na sessão de amanhã.

• O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- õtem 2:
Discussão, em turno único (apreCiaÇão prelimi~
nar da Constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena..
do n' 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 n9 6_88, de 1983, da Comissão )
- de Constituitào e Justiça, pela constitucionali~
dade~

O Sr. Aloysio Chaves- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para discutir
a matéria.
O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCVRSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Esta encerrada -a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. JOSt FRAGEU- Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho) -Sendo eviden-

te a falta de quorum a Mesa deixa de proceder à

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
11'-Secretârio.

t:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 766, DE !983
Nos termos do art. 3l0, alínea "c'', do Regimento Interno, requeiro adianlerito da discussão do Projeto de
Lei do Senado n~' 158, de 1982-Complementar, a tim de
ser feita mi Sessão de 14 de setembro próximo.
Sala das Sessões, _31 de agosto de 1983. - Itamar
Franco.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Aprovado o

requerimento, a discussão da matéria fica adiada para a
sessão do próximo dia 14.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 3:

Discussão, 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 .O 16, de 23 de agosto de 1982, que dispõe sobre a
reversão para cargos integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei n' 5.645, de 1970, tendo
PARECERES, sob n'~s 689 a 691, de 1983, das Comissões:
-de Constituicao e Justica, pela constituciOnalidade,
juridicidade, e, no mêrito, favorável;
- de Serviço Público Civil, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o pi:õjeto, em primeirO tutno.
Concedo a palavra ao nobre Sen_ador José Fragelli.

da.
A votação fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)

~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em

chama~

Item 4:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli~
minar da Constitucionalidade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Sçnado n' 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que. 3. -6rdeiD. -dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha de_ magistrados que devam integrar tribunais com jurisdição em
todo _Q território nacion~l, t~!ld~
PARECER, sob n~' 634,- de 1983, da Corriissão
-de Constituiçil.o e Justi~~:a, pela constitucionalidade, com voto vencido do Senador Josê _Ignâcio.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo
Sr. 1~'-Secretário.

f: lido o seguinte
REQUERIMENTC N• 767, DE 1983
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Lei do Senado n'~ 280, de 1980, a fim de ser feita na sessão _de_14 de setembro próximo.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1983. - Italitar
.Franco.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

lnexistindo

·:quorum~' em plenãrio, fica adiada a votação do reque- nmento hdo e sobrestada a discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB- MS. Para discutir. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós vamos votar a favor do projeto do eminente Senador Nelson Carneiro que visa a permitir a reversão dos
funcionários aposentados por invalidez que venham posteriormente a ser julgados aptos em inspeção de saúde.
Entretanto, os§§ I<~ e 2<~ do art. 1' da referida lei, praticamente impedem tal reversão no caso em que o funciOnário, incluindo o tempo de inatividade, conte tempo de
serviço suficiente para a aposentadoria voluntária.
Sr. Presidente, achamos que o projeto ~ inteiraniente
válido, merece e deve ser aproveitado, e vamos insistir,
por todos os meios, na sua aprovação.
Era o que desejava expor, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
discussão a matê:ria.
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Concedo a

palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
O SR.. JOÃO LOBO (PDS -PI. Pronuncia o seguin~
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Participando, na segunda-feira óltima, da reunião da
SUDENE, reunião ordinâriã; tivemos opOrtunidade de
acompanhar a fala de alguns dos Governadores presenv
tes àquela reunião, e foi cóni grande satisfãÇão, com
grande felicidade para nós, que pudemos constatar a
atuação veemente daqueles Governadores no plenário
ela SUDENE nesta última reunião.
Te:nho assistido a várias reuniões ordinárias da SUDENE, e nunca presenciei uma ·em que Os conSelheiros
usassem de tanta veemência contra medidas que eslão
sendo tom_adas, seguidamente, contra medidas_ que têm
1gn-õfado os interesses daquela região do senti-árido nordestino, coru.o nessa Ultima reunião da SUDENE.

~

Quero, em particular, Sr. Presidente, fazer referências
ao pronunciamento do Governador do meu Estado, Go~
vernadõr Hugo Napoleão, quando denunciou de público
o tratamento injusto e injUStificado que o Estado do
Piauí vein sofrendo, por parte das autoridades governamentais. S. Ex•, naquela ocasião, denunciou vários fatos
estarrecedores, com os quais queremos, neste momento,
mos~rar a nossa inconformação, de que coisas como estas estejam acontecendo.
Denunciou S. Ex• o Governador Hugo Napoleão: primeiro, que recursos da área do INCRA, alocados para o
Piauí, nõ montante de novecentos e poucos milhões de
cruzeirOs, tivessem sido reduZidos unilateralmente, em
maiS de 200 milhões, sem nenhuma explicação, a não ser
que essa parte reduzida foi dada a outro E.$tado da Federação, que não vem ao caso neste momento.
o-ooverilador do Estado denunciou, tambêm, que o
Orçãtnento jâ em execução para 1984 em programas fundamentais para o Piauí e para o Nordeste, de um modo
geral, estâ sendo quantificados em percentuais que não
cOrrespondem à realidade e nem às necessidades da região.
O POLONORDESTE, por exemplo - denuncia S.
Ex• - terã um acréscimo, de I 983 para 1984, de I00%; o
PROHIDRO terã um acréscimo de 66%, em 1984, em relação a 1983; o Projeto Sertanejo terâ um acréscimo de
95%, e os projetas da Pequena Irrigação não têm nem
dotação nesse orçamento.
Sr. -Presidente· e Srs. Senadores, o que representam,
par3: esses programas, vitãiS para o desenvolvimento do
N ardeste, acrêscimos de 100 ou 66%, quando temos uma
inflação da ordem de 160%? Isso _signifíca que, em 1984,
vai haver uma diminuição substancial dos recursos para
-o Nordeste, em programas que pretendem ser a salvação
daquela região.
Os jornais noticiaram que nós vamos importar, do
Uruguai, cerca de 100 milhões de dólares de arroz, isto é:,
quaSC' 70 bilhões de cruzeiros. Mas o Governo negou recursos para o PR'OV ARZEA, programa vital para a produção de arroz. E pasmem, Srs. Senadores, o Governo
respÕÕdeu aos pleitos do meu Estado com um telegrama,
que me permito ler, neste momento, pela quase impertinência da resposta.
DiZ o telegrama do Banco--Central:
..PROV ARZEAS E PROFIR- Comunicamolhes a impossibilidade de atendimento dos pleitos
formalizados através dos telex NR. 83J2559 e 2560
de 5-8-83, tendo em vista o esgotamento dos recursos programados.
Por oporhino, iriformamós a V. S•s. que não há
possibilidade de atendimento de pleitos de recursos
ao amparo dos programas acima, sendo, pois, ocioso formalizá~los."
O Sr. _lt_am._ar Fnmco -

V. Ex• disse ocioso?

O Sit JOÃO LOBO -Sim, ••ocioso formalizâ-los".
Q_uer dizer, nem a esperança para que se continue pleiteando recursos decisivos para a minha região o Governo do Estado pode ter; recebe quase como que uma repressão~ dizendo que ~ ocioso, é desnecessário tentar, é:
inutil procurar sobreviver.
Sr. Presidente, volto à reunião da SUDENE. Os Srs.
Governadores, pela primeira vez, a meu ver, com altivez,
com dignidade, recusaram~se a aceitar medidas que ferem os interesses da Região. A reduçã._o do FINOR~
numa propoSta, da Secretaria Gei'al do Planejamento,
reduzia os percentuais de 35%, para os programas agropecuârios, para 25%, sem levar em consideração que
aquela região encontra nos programas agropecuários,
com -os incentivos do FINO R, quase que o úniCQ motivo,
a ónica alternativa para sua sobrevivência.
Não há possibilidade de se reduzir, também, as àreas
dos projetas agropecuãrios, para apenas quinhentos hce>-
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tares, como quer a proposta da Secretaria do Planejate que, pela primeira vez, reagiram com verticalidade, às
manobras que se tentavam impingir, àijuele 6rgão, que é
mento. Porque com quinhentos hectares, em terras de
qualidade muitas vezes péssimas, como são as terras do
h_pje o porta-voz de toda uma Região. O Plenârio da SUNordeste, de um modo geral, e do Piauf, de um modo
DENE repres~nta, Srs. Senadores, a tribuna qu~ os Goparticular, não é possíVel se fazer projeto com algum
vernador:es- d9 Nordeste têm para mo_strar a nãoatrativo pai-a o investidor; em âre3.s de--apenas quinhen--conCordância c~m as medidas discriminatórias que são
tos hectares. Esse é mais um modo de desativar, de deses-t_omad~ nos gab!netes refrigerados de Brasilia.
timular esses recursos decisivos p8rã a região nordestina.
Sr."Pfes~dente, quero registrar, neste momento, um
Mais urna vez, Sr. Presidente, achamos que tudo aquivoto de louvor e de aplauso a todos os Governadores do
lo é penoso e trágicO~ D_a última vez que falei, nesta CaNordeste_ que participaram da última reunião da SUDEsa, eu me referi à -preocupação que fíniliimos cOm ImaNE; pela atiiude cOrajoSa e patriótica que tiveram nagem que a Imprensa estava tentando criar para o Norquela ocasiã~, e principalnlente ao Governador Hugo
deste, e coloquei o problema com muito cuidádo para
N apoleã_o, pela veemêncta do seu protesto._
evitar distorções da minha fala. -Eu disse",- ilãquela oca-~~~~~-~~~e tinh~ _a ~zer,_ Sr. Presidente. (Muito bem!)
sião que nós nordestinos recusarfãmos que se criasse
··-DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
uma irilagem de homens do Nordi:ste Coino sendo comeJOÃO LOBO EM SEU DISCURSO:·
dores de calartgo e c_omedores de ratos. Nós não aceitamos essa imagem. Nós achamos que a Imprensa presta
um desserviço ao N ardeste quando -divulga tal fi guia do
Banco Central do Brasil
nordestino. E disse, na ocasião- i ciquí, Sr. PieSiâenlC,
A.05.53-DEFOR(NUCRI-I-83(3966
quero chamar a atenção deste Plenãrio - eu disse com
forta_le:~a (CE),_ 17 de agosto de 1983
muito cuidaâo, ao fazeT esta colocação: que nunca o Governo prestara uma assistência emergencial, momentâw
Ao Banco do Estado do Piauí S.A
nea, no momento de uma seca, como estã prestando hoTeresina (PI)
je, na hora presente, ao Nordeste sofrido e flagelado.
Prezados SenhoreS,
Vãrias medidas que o Governo tomou, são providências
de enorme valia para aquela gente e para aquela região.
Provarzeas_ e Profir - comunicamos-:lhes a_ impossibiNão podemos ignorar isso. O ciue nós lamentamos, Sr.
lidade d~·atendimento dos ple!tos formaliz?dos atrâves
Presidente, e o que nós condenamos e não podemos
dos telex M~. 83/2559 e2~60~ deQ5-8-83, teri.dO_em vista
aplaudir, por parte do GOverito,-é-QUe es&as medidãs seo esgot~mento dOS rec~rs~s programadOs.
jam puramente emergenciaiS, equeTo8õ cal"ãni as piimCi:L- ~or OJ:!Ortuno, informamos a V. S's _que não hâ
ras chuvas o Governo vai esquecer novamente que o
P?Ssibilídad~ de ate_ndimenÍo__ de_ pleitos de recursos ao
amParo dos proira1nas acima, sendo, . pois, ocioso
Nordeste continu~ sujeito" ao- flagelo da seca, e vai parar
fõrmaliza-los.
o fluxo de recursos que poderiam resolver definitivamenSaudações
te, o problema do semi-árido nordestino. O auxílio emerDepartamento Regional de Fortaleza
gencial, o auxilio momentâneo prestado Pelo Governo ê
substancial, apesar de não ser o ideal.
Mas, Sr. Presidente, tentar esquecer qué o Nordeste
O SR.-PRESID~NTE (Almir Pinto)- Co~cedo a paestá sujeito a ndvas secas, que os programas devem ser
lavra ao nobre Senador Itamar Franco, por delegação da
continuados com um fluxo continuo e permanente de re-~ --..., Liderança do PMDB.
curSos, até que se superem aqueles problemas, é uma
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISpervesidade para com a Rigião mais sofrfda deste Pais.
CURSO QUE, .ENTREGUE À REVISAO DO
Contra isto, contra a seriçdade,, Contra a interrupção dos
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORrecursos alocados para o Nordeste, nós queremos levanMENTE.
.
tar a nossa voz de protesto, queremos chamar a atenção

a

das autoridades, porque ê uma injuStiça que se pratica
com o Nordeste.
Não é pOssível tentar diminUi!-Os recUrSos-dÕ FINbR
como estão sendo dimíriiúdos seguidamente. Todos nós
já sabemos que; hoje, a SUDENE tem aPen-aS 22% dos
recursos. criados inicialmente para aquele organismo. E
sempre, cada vez mais insistent~DieDte, mvestidas-SàO feitas para marginalizar e para diminuir esses reCUrsos; -esses incentivOs fiscais para o N,ordeste. No á:no passado,
nós assistimos "estarrecidos, retirarem~se recurSos dO FINOR para pagar o Projeto Jari.
Assistimos uma inversãO dei õp-ção. O maior depositante do FINOR é o Banco do Brasil, que sempre usou
um percentual de dois terços das opções para o Nordeste
e um terço para o Norte, para a SUDAM. Em virtude do
Projeto J ari ou de qualquer outra intenção do Governo,
o Banco do Brasil fez uma inversão; para a SUDENE,
apenas um terço dos seus recursos estão sendo dados ao
N ardeste. E, além disso, os 50 maiores investidores nos
incentivos fiScais da SUDENE, foram convencidos a
aplicar esses incentivos na SUDAM, e não na SUDENE.
Tudo isso, Sr. Presidente, diminui cada vez mais a possibilidade de o N ardeste sair desse grave subdesenvolvimento. A persistência da pobreza no Nordeste tem como
causa principal, alêm das secas cíclicas que destroem
uma fraca infra-estrutura, têm como causã a falta de
continuidade do fluxo de recursos para a Região.
Assim, Sr. Presidente, quero fazer o registro, neste
momento, da atitude dos Srs. Governadores dO N ardes-

. O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Conc_edo a pa-lavra ai? nobre Senador Aderbâl Jurema. (Pa~sa.)
-S.- EXt não está preseÍtte.
_
· Concedo a palavra ao nobre Senador NelsOn CarneiTO. (Pausa.)
,
R-: Ext não estã -preserite.
-Concedo a palavra ao riobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex• não está piesente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso. "(Pausa.) S. Ex• não estâ presente.
COncedo a palaVI-3 ao nObrC Semidor Pedro SinlOn.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O Sr. Jos~ Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma cC?municação.

O SR.. PRESIDENTE (Almir PintO) -Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para uma comunicação.
O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

.. _0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

,.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia

o sc8:uínte discU:fso,) :...._Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em julho, o Governo Federal decretou um emprésti~
mo compulsório, attngindo o contribuinte do imposto de
renda. Este mês, vários contribuintes receberam as respectiVas notifiCaÇõês, para pagamento em setembro, com
valores incorretos, porg~e não observado o limite de
dois por cento do patrimônio líquido.
Ante os primeiros recursos interpostos, a Receita Federal emitiu sua instrução normativa, n'? 95, cie 1983,
com referência ao disposto no item I, da Portaria n11 194.
de 25 de julho _último, esclarecendo que o contribuinte
_deverá comunicar o_ fato e devolver a respectiva doeu·
, .mentação recebid:,t à Rect;i.l;a .f.eçferal; deverá, ainda, ad·
quirir, nas livr-arias, um jogo de documentos de arrecadação de receitas federais, preenclt_endo-os com os valores corretos; dividir o total em quatro parcelas iguais; finalmente, efetuar o pagamento nos quatro vencimentos
"independentemente de qualquer ato da repartição fiscal".
Isso significa que, teridO errado no" lanÇamento -riiajorando a contribuição, a Receita Federal se ]imita a divUlgar uma instrução; para que o mutuãrio simplesmente
assuma o papel de exator fiscal da sua própria Contri·
b4ição, comprando papéis, fireenchendo·os e
remetendo-os pelo reembolso postal, se - como ocorre
na maioria dos municípios brasileiros- não houver, em
sua cidade, uma exatoria federal.
_ Já é discutível. em ~í.ffie$~0, esse empréstimo compulsório, que tem como .fato gerador um tributo, pelo fato
de ~r cobrado no m~p_exercício fisCal. Pior, no entan·
to;o _é .o lançamento errãdo, inquietando milhões de con·
tribuintes.
Dizia Teixeira de Freitas, em seu Tratado de Direito
Comercial, que no Brasil impera a anarquia fiscal. As
coisas não m~darammuit9, nos últimos anos. O Código
~rib~târio ~ :;lcion~l. imposto sob a forma de decreto-lei,
não teve o intuito de organizar a arrecadação tributária,
mas, pura e simplesmente o de atribuir à União os tributos .QJais rendosos, reservando os menos produtivos para
os Estados e os Municípios.
Por isso todos os prefeitos do País reclamam contra a
pauperização dos Municípios, incapacitados de exerCitar
a própria autonomia, por falta de fundamento financei·
ro, lendo .de ficar de pires nas mãos, junto às autoridades
estaduais e federais, mendigando favores .
Uma reforma tributária, ciue não deve ser adiada, pre. cisa enfrentar essa realidade, além de impor disciplina ao
lançamento e. à arrecadação dos tributos, não evitando
apenas a tributação, mas a cobrança do imposto nomesmo exercício em que foi votado, eliminada a figura antidemocrática do empréstimo compulsório.· ·
-·
Era o que tínhamos a diZer, Sr. President~. (MUito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap_tista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senad<r
res:
__ Aeleição do Embaixador e historiador~Sérgio Cofrea
- · da Costa para a cadeira n~> 7 da Academia Brasileira de
Letras (ABL), ocorrida no dia 25 de agosto. foi considerada como uma das mais expressivas, pela consagradora
-maioria de votos que obteve 33, num total de 38.
Q acontecimento é digno deste registro especial que,
embora sucinto, traduz a justificada satisfação de quan·
tos o admiram pelos positivos atributos de sua personali·
dade, tanto no concernente à sua brilhante trajetória,
como pelos trabalhos reali:zados de pesquisa histórica e
biográfica, em que se destacam os trabalhos relativos às
Jiguras de D. Pedro I e do Marechal Floriano Peixoto.
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Aliás, um desses trabalhos- a biografia de D. Pedro I
- foi editado com Q_ tjJ.ul9 origanl em inglês - .. Every
incha King" em 1950.
No Itamaraty, Sérgio CQrtea Affonso da Cgsta e~r
ceu os mais importantes carg_os· da carreira diplomática:
_,_.Embaixador no Canadá, Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador na Inglaterra
Junto à Organização das Nações U ni~as (ONU) e, agora
Embaixador nos Estã.dos Unid_o_~~ cª-r~o-no qtial se irivestirâ no próximo dia 4 de sOteÓtb'ro. Os títUlos que o enaltecem.,_ e, principalmente, a admirável experiência aêürituláda ao longo d'os vârios e'-im::: ~
portantes cargos exercidos com .reco'nhecida competência e excepcional categoria, contribuíram, decisivamente,
para levar o Embaixador Sérgio Correa da CQs_l:a à Aca~
demia Brasileira de Letras (ABL).

Ao felicitá-lo nos 1imit~ des~- brevt? comunicação,
congratulo-me com a Academia Brasileira de Letras
(ABL) pela eleição de um dos mais autênticos valores da
nacionalidade, e associo-me às alegrias de sua família.
O Embaixador Sêrgío Correa da Costa con_t.ribujrá
sem sombra de dúvida, para o maior prestígio da Academia Brasileira de Letras, quand~. em virtude do seu indiscutível talentQ, comprovl!_çla _capacidade cultural e díplomãtíCa,- atinge a imortalidad.e acadêmica._ (Muito'
bem! Palmasf)
O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais have~do que tratar, vou encerrar a sessãõ ~
designando para a sessão ordin_âria de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação,- em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 203, de 1982, de autoria do Senador Nelson Cirneiro, revogando dispositivos da Lei _n~ 7.016, de·23 de
agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cafg~s
integrantes do Plano de Classificação iristifufdo pela Lei
n' 5.645, de 1970, tendo
·
_
.
PARECERES,_sob n'ls 689 a 691, de 1983, daSCoffiis~sões:
'
·
-de Constituição e Justiça, Pe.la constiiUCiôilãHdade;juridicidade, e, no mêrito, favorável~ .
-de Serviço Público Civll, favofáve1; e
- de Finanças, favoráVel.
2
Discu~são,

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 5, de 1982 (n~' 976/75, ·na Cas3; de origem), que
dispõe sobre a unificação progressiva do salário m-ínimo
em todo o território_naéional, prescreve a forma de sua
execução e dá outrl:ls providências, tendo

PARECERES, sÓb n•s 663 e 664, de 1?83, das Comis-.
sões:
-de Legislação Social, favorável; e
-de Economia, contârio.

3
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar
da constituciorialidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do _Senado n'l 280, de
19&0,- de autoria do Senador Itamar Franco, det~inan
do que a Ordem dos Advogados do B~3.sil opine sobre a·
escolha de Magistrados que devam integrar tribunais
com jurisdição em todo o território naciõnat, tendo

PARECER, sob, n• 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vc)J:o vencido elo Senador Jo5:é Ignácio.
(Dependendo da votação do Requerimento n'l 767, de
1983 de autoria do Senador Itamar Franco, de adiamento da discussão para a sessão de 14 de setembro de 1983.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- está encerrada
a sessão.
.
_
(Levania-se a sessã~ às 17 horas e 15 'm~nr.Úos.)
DISCURSO J'RO]'IUNCIADO PELO SR.
JOÀO CALMON l'IA. SESSÀO DE 29-8-83 E
QUE. ENTREGUE] REV!SÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. JOÃO tALMON (PDS- ES. PrOmmçia p seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Amanheci o dia de hoje muíto preocupado com a vi~
são apocalíptica do eminente Vice-Líder do POS, nosso
nobre colega Senador Virgüio Távora. Numa entrevista
concedida ao Jornal do B~asil, f:te declarou que a divulgação, feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, de gravesden6ncias so_bre a dívida polonesa, tem um objetivo: a
c;lesestabilização do Governo do Presidente João Figueiredo. Para ser mais fiel na reprodução de_ suas palavras,
'lOU lê--ias_:

_q Y!~e~Líd"erdo GOvetrio no Senado, Virgf1io Tâ~
vara, a:lirriiou -qtie a sêrie de- denúnCias dO jól-nal O
Esta~o de S. Paulo sobre negociações ilícitaS no- comércio com a Polónia~ que culminoU com a divui~
g~ã? de documento secreto ·elaborado pelo Itainara(y a pedido do v·ice.::PreSiâeD.te.AureTiino-Chaves·
"é claram6nte uin3 tentativa-ae- desestaôíllzar o Go~
verno do Presidente João Figueiredo, ãtravês do
descrêdíto--públíCO~'.

Ú Senador re~eJOu qUe o" fato de o docu~enf.o ter
vazado pelo Congresso, colocou sob suspeição tQdos os parlamentares do PDS que receberam cópias
dos quatro documentos elaborados pelas -ireas envolvidas nas acusações (Banco Central, Seplan, Fa.:.
~enda e Itamarty) reunjdos num extenso dossiê. Se-gundo ele, ••o Professor Leitão de Ab.re_u; chefe do'
_ Gabinete. Civil d<! Presidência, fi~oU · irritã.di.SsimO
cOm_? fato ~ pediu a apuração d~- resp-ÕÕSabilid3des."

DepoiS dessa--SÕmbiia previsão, o nossO nobre Vice- _Líder Cl.!-já :aUsência I~entc_> n~te momento, introduz,
--em sua entrevista, uma nota de ótimismo, ao ac_entuai: ·

..0 melhor caminho para o esclarecimento da
opiniãO pública sobre a questão polonesa seria, na
opiniãO de Távora, a divulgação integral do Conjunto de documentos. Segundo ele, o GovernO brasileiro, não cobrando a dívid~ da PglQniã, tomoti a úni·
ca atitude política posslvel. ..Nest~ história, ~~gu- ·
rou o Senador, não há cUlpados e ném vão rOlar cabeças. Q Minis~ro Delfim Neto êUm incOinptee~~:H_:
do e está sendo julgado com imediatismo."
Eu tenho 8 impressão _de que o nosso Vic0-Uder talvez
ten.ha peCado-pÕr excesso_de otúnisiriO. Eu ~ã~ sou dos
que crêetn que não rolará _nc:ob_uma cabeça que-neSse
epis9dio não haja nenh~m culpado.

e

O eminente Presidente João Figueifedo fez deCiarações enfáticas que me permito ler, a fim de justificar
minha certeza de que esse epiSÓdio não vai passar ern
branca nuvem1 sem punições.
Disse o Presidente João Figueiredo, ao-reassumir, no
di3 26 d.O Co:ITente mês, sexta--feira última, a Presidência
d"a RepUblica:
"Não admitirei negociações ec·onômicofinariceiras que atinjam a nossa autoridade moral.
Desejamos cumprir nossos Compromissos financeiros, mas não aceitaremqs imposições que impliquem em abdicação de nossa autonomia."
Noutra oportunidade, ao agradecer o diséurSo de saudação do General Walter Pires. Ministro do Ex~cito,
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que falava em nome de todo ó _MiniStério, o Presidente
Figueiredo foi t8.mbêm muito enfático:
1
' Vela rei pela rigorosa manutenção dos princípios
éticos, não permitindo desvio de conduta na gestão
dOs negócios públicos. ·t;: preciso que esses valores
iilspirem ã ação dos dirigentes políticos e de todos
os agentes do Governo."

Ora, diante de tão graves acusações a agentes do Go- vemo, que a Presidência da República faz absoluta ques·
tã9 de apurar, não creió que tenha· razão o Senador
Virgílio Távora ap prever que "não rolarão cabeças "e
que o MinistrO Delfim Netto estâ sendo" jl!lgado na
base de imediatismo."
Hoje, a revista Veja reproduz uma frase Pitoresca do
Ministro do Planejamento. Ele declara, a propósito de
um Comentário de que_S. :1:-xfê "o bode expiatório:" "Eu
sou ·a_ bod~ perfeito: gordo, feio e vesgo".
Eu creio que S~ EX' incidiu num equívOCO. Em todas
essas histórias, ele não é o bõde expiatório. Desempenha
muito _niâis _o pajiel de pára-raios. Não creio que seja um
boc!_~ r;zgim fno p rrque se o fosse, não teria sobrevivido
tanto tempo, jã teria sido Climiriado não apenas durante
a. gestãl? atual, mas, também, em gestões anterior~.
Os "documentos sigilosos" entregues a _cinCo de noss~s companheiros: ao eminente Senador Nilo Coelho.
que- ianto -honra o Congresso nacional, ao Deputado
FláVio Marcflio 1 Presidente da Câmara dos Deputados,
- ão nosso lider no Senado, Aloysio Chaves, ao nosSo lider
na Câmara dos DepUtados, Deputado NC:tson Marcbezan, e ao Presidente do PQS, Senador José Sarne)', fo-.
raro di:vulgados a partir de ontem pelo Correio _BraziUense e pelo O Estado de S. Paulo.
Nós que integramos a bancada do PDS, que vivemos
na planície, sem nenhuma ·função de Jiderança, ou de
yice-Iiderança, não recebemos cópias desses documentos, mas tivemos o prazef e talvez a surpresa de ver tOdos
es~ doCunientóS divulgadas hoje.
O Sr. Jqsé Lins- Permite V. Ex• um· aparte?
O SR. JOÃO-CALMON- Concedo o aparte a V.
Ex•, com todo o_prazer.

O Sr. José Lins- Nobre Senador João Calmoq, esse
documento, a meu ver, foi dado, p~r cópia, também, a
outros parlamentares, além daqueles cuja relação foi citada por V. Ex• A mim, por exemplo, me foi entregue
uma ç:ópia, que não tive oportunidade de ler por motivo
de viagem. Mas, nem por isso eu me julgo sob suspeita.
V. Ex.•, pelo menos em parte, já o conhece, também, não
só pelo que. foi apresentado ao Senado pelo Seriador
Virgflio Tâvora, como pelas publicações dos jornais,
;-aliás, parciaiS ...
O SR. JOÃO CALMON do Itamaraty,

Referem-se ao relatório

O Sr. José Lins- Relatório do Itamaraty. Pela leitura
parcial que já flz desse documentário, e que V, Ex.• certa~.
mente conh~e. já que o material disporiivel, mesmo
através da imprensa, é farto, eu tenho a impressão de que
V. Ex' já pode interpretar esse problema com muito mais
segurança e muito mais objetivida4e. Também penso
que a publicação foi benéfica ao Governo. Nota-se clara-_
mente a lisura com que foram procedidos os negócios,
-ooncque foram realizadas essas transações com a Polônia e com outrós paises, amenos de opiniões a respeito de
decisões políticas, eu não vejo, nobre Senador, como se .
considerar essa questão como uma falha do governo ou
como negociatas ilícitas a que muitos têm se referido. Eu
espero que V. Ex', com a leitura cuidadosa do documento, possa voltar a falar sobre o assunto nes.te plenãrio.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador José Lins,
quando me referi. anteriormente, a esse assunto, salientei
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a preocupação, que deve ser a de todos nós, e é a de todos nós, de evitarmos a expedição de diplomas de corruptos, de ladrões ou de desonestos sem que haja realmente uma série de provas incontestáveis. Apenas; o que
eu declarei e repito aqui é que eu não compartilho da
convicção otimish de que está" tudo azul, normal, regular e correto, e que não hã nenhuma falha a ser punida.
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? (Assentimento
do orador.) Eu penso ter ouvido V. Ex• fazer referência,
ainda agora, a negociações ilícitas. Foi por isso que eu ...
O SR. JOÃO CALMON -

Ilícitas?

O Sr. José Lins -- ... fiz essa referência.
O SR. JOÃO CALMON - A técnica moderna nos
permite que tudo o que é dito seja gravado instantâneamente._ V. Ex~ me atribui declaração que não frz.
O Sr. José Lins- A referência pode ter sido à citação
da imprensa.
O SR. JOÃO CALMON- Os jornais podem ter afirmado isso.
O sr. José Lins- Pelo menos a imprensa tem feito
essa colocação.
O Sr. Mar, '\ldes Gadelha- Permite-me V. Ex.' um
aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Um segundo, só para
completar um raciocínio, e jâ lhe darei o aparte, com o
maior prazer e multa honra para mim.
Ainda falando a respeito do Ministro Delfim Neto,
muitos pedem a sua cabeça, com freqUência realmente
extraordinária, juritatitente com a cabeÇa do Ministro
Ernane Galvêas e do Presidente do Banco Central, Sr.
Carlos Langoni. Ninguém, entretanto, neste país, pede,
como no episódio bíblico, a cabeça de João Baptista; ao
contrãrio, toda a Nação faz votos pelo seU pleno restabelecimento após ter sido incorporado ao clube dos safenados, integrado também pelo empresário Georges Gazalê,
que concedeu hoje uma entreVista á revista Isto t, que
aumentou muito o nosso otirriisriio em relação à plena,
total e completa recuperação do Presidente da República.
Existe, sem dúvida, a preocupação obsessiva deste
João Baptista, não bíblico, em preservar a autoridade
moral nos negócios ec_onômlco -financeiros, como eu
acabei de confirmar, lendo algumas frases suas. Entretanto, entra em conflito com essa preocupação, que é notória, o fãlo de um aJto funcioiiário dO Governo, o Dr.
Flávio Pécora, Ministro interino do Planejamento, acusado numa série de reportagens de um grande jornal, no
episódio das "polonetas", e pelo Presidente do Grupo
Brastel-Coroa, que o apontou como tendo facilitado a
obtenção de 30 bilhões de cruzeiros às vesperas do estouro da sua organização, ter sido -o principal redator e responsável pelo esclarecimento da SEPLAN, lido no dia
26 do corrente mês no Senado -Federal pelo nOOie Senador Virgflio Tãvora, em nome dá Liderança do Governo.
Com muito prazer, concedO o aparte ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador João
Calmon, apenas uma ressalva quanto às preliminares do
seu discurso, quanto ao preâmbulo do importante pronunciamento que- V. Ext estâ produzindo nesta tarde.
Não há, da parte do Governo, nesse episódio, a mínima
preocupação com qualquer problema de desestabilização, nem hã qualquer hipótese de que a cabeça de João
Baptista venha a ser pedida, aberta ou veladamente.
O SR. JOÃO CALMON -

De forma nenhuma.

O Sr. Marcondes Gadelha - Bíblico ou não bíblico -o
comportamento desse João Baptista é rigorosamCnte objetivo, e eu queria que V. Ex• se ativesse a esse fato, quC
é de uma clareza e de uma transparência tropical. Foi
esse ioãci Baptisia de Oliveira Figueiredo, com a sua
abertura politica, que permitiu inquéritos dessa natureza; foi a institucionalização do regime democrático que
permitiu a plena e ampla perquirição da verdade que
agora está sendo objeto de trabalho do O Estado de S.
Paulo, do Correio Braziliense e de toda a imprensa brasileira; foi o processo de abertura política que permitiu
_!'<SSe regime de full disclosure, esse regime em que se parte
do reconhecimento da falibilidade humana. E esse processo no qual o Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo está empenhado e que deu exatamente Condições para que se esgotasse, completamente, todo esse
episódio. Ainda teremos, -p-or certo, a publicação de uma
série de documentos de parte a parte, atê que a verdade
venha se cristalizar. Mas, o mais importante é que não
está sendo sonegado um só dado, um só elemento ao conhecimento do povo brasileiro. Hoje, nobre Senador,
João Calmon, a imprensa brasileira, por este e Por outros episódios, pode ser considerada como uma das mais
livres do mundo, e não me consta que isso tenha qualquer correlação com o medo da verdade ou com o medo
de desestabilização.
O SR. JOÀO CALMON -O medo de desestabilização, nobre Senador Marconde.s Gadelha, não é meu.
Compartilho inteiramente do ponto de vista de V. Ex'

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Perinita~me concluir o
pensamento e, em seguida, darei o aparte, com muita
honra, a V. Ex•
-- O Ministro Delfim Netto declarou à imprensa que
agora a defesa do Governo, neste episódio, caberá ao
PDS, porque o Poder Executivo já encaminhou ao Congresso Nacional exposição dos vários Ministérios, e do
Banco Central, acompanhada de numerosos documentos que anteriorinente eram reservados ou confidenciais.
O PDS; cumPrindo o seu dever, aprovou, por unanimidade, juntamente com os demais Partidos, a minha
proposta de convocação do embaixador Meira Penna, e
hoje, nesta sessão-, o eminente Senador Luiz Vianna jâ
indicou o nobre Senador Itamar Franco para dar o seu
parecer aqui no Plenãrio ao meu pedido de uma constituição de uma Comissão Especiál de Inquérito.
Considero uma Pena que a Câmara dos Deputados vâ
antecipar-se ao Senado, porque o Embaixador Meira
Penna lá comparecerá amanhã. Somente vinte quatro
horas depois S. Ex• comparecerá à Comissão de Relações Exteriores desta Câmara Alta, que, realmente, só
o convocou para prestar o seu depoimento no dia 31.
Com mUito prazer, concedo o aparte ao nobre Líder
do PMDB, Senador Humberto Lucena.
_O Sr. Humberto Lucena - A exe'mplo de V. Ex•, ocupei a- tribuna do Senado há uns dias atrãs para repercutir
neSte pleqário essas estarrecedoras denúncias de O- EStado de S. Paulo. Tive oportunidade, naquele pronunciamento, de não só nie referir ao generoSo tratamento que
o Governo brasileiro deu à dívida polonesa, como sobretUdo à relação nominal das pessoas incriminadaS pelo O
Estado de S. Paulo, que é um dos órgãoS de maior prestigio não só da imprensa nacional, como_ da imprensa
mundial, e terminei fazendo um apelo a liderança do Go~
verno, na ocasião representada pelo Senador Virgílio Távora, para que fizesse sentir ao Governo a necessidade
imperioSa, inadiável mesmo, urgente urgentíssiiria, de
instaurar uma Comissão de Inquérito Administrativo em
cada um dos ministérios envolvidos pelo O Estado de S.
Paulo, o Ministério do Planejamento, onde sobretudo se'
sobressai o Seci-etário José Flávio Pécora, o Ministério
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das Relações Exteriores, onde se aponta a cada instante
o Embaixador BotafogÕ, e o Ministério da -Fazenda,
Onde também· alguns altos funcionários são acusados
pelo Estado de S. Paulo. Nobre Senador João Calmon, o
que eu li, t3.nto n-a nota -da- SEPLAN como da do Itamarati, affiplamente publicadas pelo Estado de S. Paulo
pelo Cori-eio Bfaziliense, foiã.rri explicações alUsivas às
negociações em si, entre o Brasil e a Polônia, a respeito
do endividamento daquele País para com o nosso. Mas
por ali nenhuma notíciã de qualquer providência para
apurar as denúncias. Eu não vejo comõ se possa inocentar quem quer que seja de uma denúncia, de uma acusação grave, Sem um inquérito administrativo, durante o
qual, inclusive, o titular do cargo público deve ser obrigatoriamente afastado, de acordo com a lei. E V. Ex• disse aí uma coisa muito grave: o Sr. José FlãVio Pécora teria sido o próprio redator da nota emitida pela Secretaria
do Planejamento.

e

O SR. JOÃO CALMON- Pelo Ministro do Planejamento em exercício, jã- que era o Sr. Flávio Pécora.O Sr~ Humberto Lucena - Pois bem, veja V. Ex•:
quando um modesto funcionário, de qualquer repartição
da administração direta ou indireta, da União, de um Estado ou de um município cOmete uma falta grave, imediatamente ele é afastado do cargo, instaura-se um inqúé!ito admln1Sfr2tíVo para saber se ele é ou não culpado. E muitos deles têm sido demitidos a bem do serviço
público. Então isso é o que a Nação está exigindo. O que
nós queremos são os iriqu-éritos; "ti.obre senador João
Calmon, inquéritos -para que; de uma vez por todas, essas responsabilidades sejam ou não apuradas. Não estamos aqui para aceitar, ·como disse no meu discurso, ln limine, a acusação do O Estado de S. Paulo. Mas, at~ prova_ em contrário, todos esses cidadãos estão sob a suspeita da Nação.
O Sll. JOÃO CALMON - V. Ex', nobre Seriador
Humberto Lucena, pensa exatamente como o Senhor
Presidente da República João Figueiredo. Sua EXcelência declara:
"Velarei pela rigorasa manutenção dos princípioS éticos, não permitindo desvio de conduta na
gestão dos negócios públicos. ~ preciso que esses
valores inspirem as ações dos dirigentes polfticos e
de todos os agentes do Governo."
Creio que o ponto de vista de V. Ex' coincide com as
diretrizes do Presidente João Figueiredo, que saberá
cumprir, sem nenhuma vacilação, o seu deves. ~ o que
todos nós e_spe~amos, é o que a Nação espera.
O Sr. José Lins- V. Ext permite um aparte?
O SR. JOÃO CALMON _:--Como já havia pedido o
Senador Itamar Franco, concedo o aparte a S. Ex• Depois, com muito prazer e muita honra, ouvirei V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- V. Ex' começ_ou falando que
algumas cabeças vão rolar. Não sei se foi essa a expressão de V. Ex•

O SR. JOÃO CALMON- O Senador Virgílio Távora é que não crê, na sua entrevista, que vão "rolar cabeças" ...
O Sr. Itamar Franco - Sim, V. Ex• começou interpretando as palavras do Senador Virgílio Távora. Tenho lá
as min.has dúvidrui {ruaritO a isSo. MaS;-Queria- fazÚ um
reparo, sobretudo, ao aparte do Senador Marcondes Gadelha, qUando S. Ext afirma em bom tom de que nada
está sendo sOnegado. Não é verdade, Senador João Calmoo. Eu, por deferência do Vice-Líder ~ exercício, Se- nadar Gastão MUller, amanhã pretendo responder à lei·
tura do Senador Virgílio TávOia. Mas,-estâ sendo sone-
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gado, sim. O Senador Marcondes Gadelha não pode fa~
zcr essa afirmação, porque ela, respeitosamente, não é
verdadeira. E por que ela não é verdadeira? Há um documento em alguns cofres, e V. Ex• já os nomeou: do Presidente do Congresso, do Presidente da Câmara dos Deputados; do Líder do GOverno nesta Casa e do Uder do
Governo na outra Casa._ O nobre Senador José Lins
complementou, dizendo que outros_Srs. S~nadores receberam essa documentação. Eu pergunto: algum Senador
da Oposição ou o próprio Líder da Oposição, o Sr. Senador Humberto Lucena, recebeu essa documentação? A
Nação brasileira conhece esse dossiê _ou conhec~ _par:te
daquilo que tem sido publicado, particularmente pelo O
Estado de S. Paulq e, agora, pelo Correio Brazillense?
Ninguêin conhece essa documentação, Senador João
Calmon, e creio que nem V. Ex• ...
O SR. JOÃO CALMON - Conheci, a partir de ontem, através de dois jornais.
O Sr. Itamar Franco - ...um dos mais ilus_tres
membros do Partido do Governo nesta C~sà. Então,
como é que nada está sendo sonegado? E: uma afirmativa
fácil. Então, convido o Sr._Seriador Marcondes Gadelha
para que, neste instante, abra os cofres do seu Partido,
sobretudo os dp Pr~iil_ente do Congresso e da Liderança
do Governo nesta Casa, e entregue a nós, da OpoSição,
entregue ao Brasil e à imprensa toda a documenfãção~ e
não parte da d_o.cumentação, não' aquelas poucas linhas
lidas aqui pelo nob_re Senador _Virgilío Távora, e, como
diz muito bem o Senador João Calmon, através de uma
prévia defesa do Ministro_lnterino do Planej_amento.
Portanto, nobre Senador Jo_ão_ Calmon, por intermédio
de V. Ex•, eu cobro- cobrando sempre, com o devido
respeito- ao nobrej'Ller em exercício nesta- Casa, boje
1
ó Senador Marcon4es G~delha, a entrega à Oposição
brasileira de todo dr d ssif que foi enviadO, diga-se de
passagem, pelo Pre~dente em exercício Aureliano Chaves, pelo que me con sta, tambêm. Caso não seja verdade,
S. Ex• poderá retificar.
1

O Sr. M:~;trçorufe:_s_ Gad.fa- Npbre Senador [tamar
Franco, com o assentime o do noBre Senador João Calmoo, permite V. Ex• uma/ reve interrupção no seu apar-

I

te?
O Sr. Itamar Franc() L Pois não, com prazer.
O Sr. Marcondes Gadelha- Devo dizer, a bem da verdade, que nem eu tive aceSsO a esse documentO que ontem fol'i:eproduzido na imprensa. Mas, isso, em nenhum
momento invalida minha afirmação de que nada está
sendo sonegado à Nação. Por quê? Porque nada impedia
ao O Estado de S. Paulo ou ao Correio Brazilien~, ontem, de publicar as 500 páginas do documento a que a tiveram acesso. Se publicaram apenas um resumo foi em
razão de economia interna do próprio jornal, porque a
imprensa a ele teve acesso, particularmente a imprensa
que mais está afeita a esse problema, a imprensa de São
Paulo. Veja V. Ex• que hã um dado importante; se esse
documento estivesse ainda guardado, talvez isso falasse
mais em favor da atitude êtica do Govern_o_dg __que ao
contrário, porque as peças acusatórias, essas sim, foram
jogadas na rua, todo o dia, e durante uma semana inteira
ou mais O Estado de S. Paulo produziu laudas e mais
laudas de farta documentação e de farta opinião a resPeito do assunto. Apenas a peça de defesa, essa produzida
pelo Governo, é que não veio a póblico, e veio por um
vazamento, porque houve. Talvez um interessejoinalfstico do O Estado de S. Paulo de publicá-la. Se por acaso
não saísse, talvez isso até viesS:e em socorro do Governo,
de que está antes apurando a verdade, na intimidade da
gestão pública, para depois então apresentã~Ia de plano à
opinião pública. Não há interesse de formação prévia de
opinião, não há interesse de aliciamento prévio do Governo, pela liberação de peças soltas.
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O Sr.Itamar Franco- Senador João Calmon, V. Ex•
permite Um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, permitame conceder os dois últimos apartes.

~SR~ JOÃO CALMON --Eu darei o aparte com o
maior prazer. Antes gostaria de retificar uma afirmação
de V. Ex• ., quando declarou que não crê que cabeças vão
rolar.

O_Sr. J95ê Lins- Senador_João Calmon, V. Ex• diz
bem que a tinha de lisura do Presidente João Figueiredo
ê reconhecida, mas eu diria, ainda, _que a linha do Presidente também é a da Justiça. Por que então exigir, como
quer a Oposição, que a uma~ simples denúncia sejani
afastados Ministros ou que esta só se satisfaça com imediatas Comissões de Inquérito? Diz o nobre Senador
Humberto Lucena que os fatos publicados não têm nenhum interesse para o esclarecimento da verdade. Ora,
isso é uma grande injustiça. Os fatos é que são fundamentais. Aliás, quando V. Ex~ diz que o documento foi
assinado pelo Secretário Flâvio Pécora ...

O Sr. Itamar Franco dor. V. Ex~ me perdoe...

Estou meio descrente, Sena-

O SR. JOÃO CALMON- Vou justificar o meu ponto de vista. Emb_ora o Presidente João FigUeiredo tenha
dito que "não muda a tripulação durante a tempestade",
.este também era o pensamento de seu antecessor, General Ernesto Geisel, que foi o iniciador da_ ab~rtura demoCrá-tica. No entanto, quando rugia a tempestade mais furiosa neste País, nos idos inesquecíveis da ..guerra revolucionária. O Presidente Ernesto Geisel não hesitou um
momento em destituír do comando do II Exército um
herói da guerra na Itália, um seu dileto amigo e companheiro, general de quatro estrelas. A linha do presidente
João Batista l="igueii-edo é exatarnente a mesma, a mesma
linha de decência, para ficar em paz com a sua consciência. Cr-eio que, embora exista a afirrilação de que não se
muda ~- tripulação em plena tempestade, o Presidente
João Figueiredo, convencendo-se da culpa dos funcionários que estão agora apontados como desonestos e
como corruptos, saberá cumprir priniofosãiriCnte o seu
dever.
O Sr. Itamar Franco - Senador João Calmon, vou
apenas complementar o meu aparte. Eu sou hoje um pessimista. Tornara que V. Ex~ tenha razão, porque o que a
Nação tem assistido é exatamente o contrário. Fatos os
mais escandalosos têm acontecido e não vejo nenhuma
cabeça rolar, vejo as coisas correndo normalmente. Queria também responder ao Senado Marcondes Gadelha.
Veja como as coisas mudam...
O Sr. Maroondes Gadelha- O espírito de Robespierre está solto nesta Casa, agora. Estão inteieSS"ã.dos mais
em cabeça do que na verdade, do que na fluidez dos fatos.
·
O Sr. Itamar Frnaco - A fluidez dos fatos, Senador
Marcondes Gadelha, é que contraria exatameilte a tese
defendida, agora, por V. Ex•. Veja como são as coisas,
Senador João Calmon, veja a que o Brasil assiste neste
instante, qUando diz que está caminhando no seu sentido
democrátiCO- que todos nós queremos. O Senador Marcondes Gadelha diz que o Governo tem que se defender.
Defender como? A imprensa, através do O Estado de S.
Paulo, fez uma denóncia das mais sériaS,- em relação aO
problema do relacionamento comercial Brasil - Polónia, e O Senador Marcondes Gadelha diz que o Governo,
na sua defesa, envia um dossiê que nem ele, Senador, conhece- imagine, nem ele que está hoje exercendo nesta
Casa a Liderança do Governo conhece este dossiê e vem
S. Ex• dizer que nada está sendo sonegado. Diz também
que o Governo se colocou bem, em proceder a defesa.
Mas que defesa, Senador João Calmon? Continuo
--CODiiindo ao Senador Marcondes Gadelha. Vou encerrar, Senador J cão Calmon, porque vejo que V. Ex• está
querend<? dar um aparte ao Senador José Lins, ViceLfder do Governo.
O SR. JOÃO CALMON- Vou conceder apartes aos
Senadores José Lins e Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Aimir l'into)- Qoero C<lmunicar que o tempo de V. Ex• já está esgotado e precisamos passar à Ordem do Dia.
O ~1-~ltiliriar ~ranco- C~ntinuo Cobr~ndo o dOSsiê
completo.

O SR. JOÃO CALMON - O documento não tinha
nenhuma assinatura, na última página, nem rubrica em
todas as páginas.
O Sr. José Lins ... ou foi por ele encaminhado, V. Ex•
comete uma injustiça; primeiro porque não hã_ ali urn _documento único, hã também documentos do Banco Central, documentos do Ministério da Fazenda, há documentos qUe vêm do Ministério das Relações Exterior~ ...
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador, eu me refiro somente ao relatório da SEPLAN, lido neste ,Plenãrio pelo eminente Senador Virgílio Távora.

O Sr. José Lins- V. Ex• se referiu apenas a um dos
relatórios, mas hâ toda uma massa de informações à disposição, que não podem ser desprezadas, nobre Senador
João Calmon. A denúncia feita pelo O Estado de S. Paulo é recebida como uma obrigação da imprensa; precisamos ver; agOra, o outro lado da medalha, analisar os fatos. Peço, portanto, a V. Ex' que, com a sua lucidez,
com a Sua clarividência, com o seu espírito de justiça, dêse tambéffi ao trabalho de analisar cuidadosamente esses
documentos e verificar se neles encOntra justificativas.
Peça até mais esclarecimentos, se for o caso, não se cinja
a essas denúncias ou a essa onda de busca de cabeças que
se desejam ver rolar,
O SR. JOÃO CALMON - Concedo o aparte com
muita honra ao nob.re Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - senador João Calmon, no
seu pronunciamento, V. Ex• aludiu ao propósito do Senhor Presidente da República de velar pelos aspectos étiC?S do seu Governo. Aliás, o Presidenpw repete a si mesmo porque, em discurso de 15 de março de 82, sentenciou S. Ex•: "Cumpre ter presente que o Estado é sobretudo o organismo êtico". Mas o Sr. Ministro Delfim
Netto_-_~_t_á aqui no Jornal do Brasil, de 13 de maio de
1973 - peilsa de modo contrário, porque S. Ex• disse:
"O Governo é um ente essencialmente aético". Então,
durma-se-com um barulho desses. O que V. Ex•espera, o
que eu espero, o que a Nação toda espera ê que esse caso
das "polonetas" seja apurad_o sob a premissa presidencial, de que o Governo é essencialmente êtico, e não sob
a premiSsa ministériat, de que o Governo ·é C$sencialmen(e aético. muito obrigado.
O SR. JOÃO CALMON- Eu é que agradeço a V.

Ex•.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: O PDS desempenha o
seu papef, sem, entretanto. conceder- absolvição aos acu-sados, antes de um meticuloso exame. Não podemos permitir que as oposições se c_onsiderem as ónicas interessadas no esclarecimento de denúncias graves, acompanhadas de impressionante documentação. Já que sucessivos
·Atas Institucionais e A tos Complementares eliminaram
drasticamente numerosas prerrogativas do Congresso
NaciOnal, não devemos abrir mão dos recursos que ainda nos restam, taiS como Comissões Parlamentares dC
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Inquérito e Comissões ESpeciais. Se nós, do PDS, não
cumprirmos, no Senado, o nosso dever, a CPI sobie dívida externa em funcionamento na Câmara, por iniciativa

do PMDB, poderá desempenhar a tarefa que, por iniciativa deste Senador do PDS, deveria caber ao Senado.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!).

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. !TA'
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 30(8/83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)........,. Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Antes de ánalisar algumas declarações publicadas na
imprensa nacional do Dej)utado do PDS pelo Espírito

Santo, Theodorico Ferraço, gostaria, Sr. Presidente, de
abordar rapidamente dois acontecimentos mundiais,
ocorridos nesses últimos dias, que testemunham a permanente busca da liberdade do ser humano. Vale dizer: a
busca incessante dos Direitos Humanos.
Vinte anos se passaram desde quando o apóstolo,
mãrtir e símbolo da luta contra a segregação racial nos
Estados Unidos - Martin Luther King- marchou à
frente de mais de duzentas mil pessoas sobre Washington
para defender e propugnar pela igualdade de direitos civis para os negros americanos.
"Eu tenho um sonho"- disse ele naquele verão de esperança e de fé. Luther King, vítini:i do ódio e do obscurantismo mais feroz, tombou em holocausto a esta admirável causa, mas seu ideal jamais se apagou.
Agora, trezentas mil pessoas, novamente como em
1963, manifestaram-se contra õ racismo, cotit!a a opressão e a injustiça social,.. ••pedem trabalho, paz, liberdade,
igualdade". Numa palavra: Direitos Hurilanõs.
No outro lado do mundo, nas Filipinas, também outra
marcha, esta mais triste e trágica, clama por essa aspiração máxima do homem. Quinhentas mil pessoas acompanham os funerais do líder da democracia naquele pais
- &migno Aqüino - sacrifica.do como Luther King
por aqueles que só instrumentalizam seus atos pela violência e injustiça.
Mas a intolerância, sejã- Política, seja racial, ou de
qualquer nuança, como atestam esses eventos históricos,
e outros em várias partes do mundo, apesar de tudO, encontra sempre a resistênciã âo homem de bem a obstacuIar seus disígnios nefastos.
Mais do que nunca, o homem conscientiza-se, na alvorada de um novo milénio, de que ser livre e justo é um
imperativo da sua existência.
Cada vez mais esse anseio, malgradü retrocessos e iniquidades aqui e acolá, consolida-se, esparze e ganha novas multidões, como as que vimos em Manila e Washington.
A dignidade humana ê um sonho impossível. A cada
dia, os povos sentem e lutam por ela, com fervor e com
renovadas esperanças.
Isto é um dever indeclinável de todo cidadão, em qualquer parte do mundo.
Cada um que detêm parcela de poder ou de influência,
há de exercitar, ainda mais, de acordo com suas possibilidades, essa causa maior dos direitos da pessoa humana.
Permita-me, neste sentido, Sr. Presidente, recordar
aqui dois projetas de minha autoria sobre os Direitos
Humanos: o qu;, ••cria o Conselho para a Promoção dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Homem e o
da criação, nos Cursos Jurfdicos do País, de uma cátedra
dos_. uDireitos Humanos Fundamentais".
Propus, tambêm, à Comissão de Educação e Cultura,
a rCalização de um Seminário sobi;, ••o Negro no Brasil
Atual", onde se pretende estudar a situação do negro na
sociedade brasileira na hora presente.
Srs. Senadores, a luta pelai direitos deve ser uma constante em todos os países democrãticos.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendia eu, atendendo à convocação da nossa Liderança, responder à fala do
Senador Virgilio Távora, dÕ-docuinento lido Por S. Ex•
na última sexta-feira.
Esse documento, Srs. Senadores, vago e impTeciso, vai
merecer a nossa resposta amanhã, se assim concordarem
o Líder Humberto Lucena e o Vice-Líder Gastão MUller,
numa deferência especial ao Senador Virgílio Távora, já
que é um documento inócuo, -vazio, mesmo porque a
Nação toma conhecimento, cada vez mais, atravês dos
jornais, da vasta documentação sobre_o problema do relacionamento do Brasii-Polônia. Portanto, amanhã, por
deliberação do nosso Líder Senador Humberto Lucena,
nós pretendemos responder ao Senãdor Virgílio Távoia.
E agora, Sr. Presidente, o assunto que hoje traz uma
preocupação a todos nós.
Confesso, Srs. Senadores, que, ao ler hoje as declarações do Deputado Theodorico Ferraço;eu que jâ tenho bastante experiência no Congresso Nacional, pois
este é o segundo mandato como Senador ...
O Sr. José Lins Senador?

Permite V. Ex• um aparte, nobre

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Lins - Antes que V. Ex• passe adiante,
quero referir-me ao assuntO levantado pelo eminente Senador Virgílio T~vora. S. Ex~ leu uma nota que se não
tem a abrangência que V. Ex' desejava, pelo menos traz
- muitas infOrmações que, aliás, foram complementadas
por documentos já publicados. Fico satisfeito em saber
que V. Ex• amanhã falará sobre este--aSsUnto. Pretendo
tambêm falar sobre a mesma matéria. Assim poderemos
debater melhor esta questão.
O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer, Senador José Lins. Eu deixo de fazê-lo hoje, também pela
- ausêri.ci~ do SenadOr João Calmon, que sei interesSado
na matéria. Aproveito a presença do Líder do .Partido de V. Ex'
nesta Casa, o nObre Líder do Governo, para, ainda dentro deste assunto, já que V. Ex• me desviou urrl pouco da
abordagem que fazia sobre as declarações do ilustre Deputado do Espírito Santo, para adiantar ao Líder do
PDS nesta Casa, o nobre Senador Aloysio Chaves, que
- j_~ ~stOU ·em- córidíções d~. já que desigilado relator pelo
nobre- Senador Luiz Viana, prolatar parecer sobre a
criação_ da Comissão Especial. Creio -que mesmo hoje,
nesta sessão, poderíamos colocar de pronto a aprovação
urgente dessa Comissão Especial pretendida pelo ilustre
Senador João Calmon:
~ o apeio que dirijo ao próprio Líder do Governo,
aqui presente, _o nobre Senador Aloysio Chaves, para
que possamos, já iiesta Sessão de hoje, colocar em regime
--~e_].irgência, ou-pelo menos na Ordem do Dia de amanhã, o exame da criação da Comissão de Relações Exteriores, atravês do meu parecer, que deve ser oral, de
- acordo com o Regimento Interno, a fim de que essa Comissão se instale o mais breve possíveL t o apelo que dirijo, neste instante, ao Líder do Governo, o nobre Senador Aloysio Chaves.

o-sr; Aloysio Chaves- Nobre Senador Itamar Franco, permita-me pedir-lhe um esclarecimento. O requerimento já foi encaminhado à Mesa do Senado pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores'?
O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Líder Aloysio
Chaves, o pedido já foi encaminhado à Mesa, o processo
já chegou às minhas mãos e já comuniquei à Mesa Diretora que estou em çondições de dar o parecer a qualquer
mo~ento que a Mesa deseje. Creio que não se pode tardar a instalação dessa Comissão.
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O Sr. Aloysio Chaves - Vou verificar a posição desse
requerimento na Mesa do Senado. Posso assegurar a V.
Ex~ que a e!e d-areCPrioridadC.O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre
Senador Aloysio Chaves. Dando prioridade a este assunto, v. Ex• está correspondendo àquilo que deseja a
Nação brasileira: a constituição da Comissão para que
possamos, numa abrangência, não apenas numa simples
leitura de um documento da SEPLAN, examinar cuidadosamente o relacionamento Brasil-Polônia na sua ordem económica.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como eu dizia, nunca
uma entrevista Ou declarações de um deputado nestes últimos meses me trouxe tanta preocupação quanto às do
Deputado Theodorico Ferraço. Busco até, com a licença
do nosso homem de cultura nesta Casa, aqui presente,
Senador Aderbal Jurema, busco Carlos Drummond de
Andrade, quando diz nQ. "'Avesso do Coisas" - aqui
abrimos um parêntese, para fazer votos de pronto restabelecimento do poeta maior do Brasil - diz Carlos
Drummond de Andrade;. "Os cavaleiros do apo·calipse
não são apenas quatro, porque eles não dão conta do
serviço".
Vou mais além nessas declarações do Deputado Theodorico Ferraço, declarações graves, sêrias - e daqui a
pouco vou lê-las -, parã lembrãr ainda Carlos Drummond de Andrade nQ_. "Avesso das Coisas";, "Quem não
acredita em bruxas talvez já se tenha tornado uma delas
sem percebê-lo".
E por que isso, Srs. Senadores, Sr. Presidente'?
A imprensa nacional - aqui tenho o Correio Braziliense, Estado de Minas, O Globo, Folha de S. Paulo, O
Estado de S. Paulo, e tantos outros jornais - hoje traz:
"Pedessista acusa de corruptos dois Ministros"_, Este é o
~ítulo em um dos jornais.
E que dois Ministros são esses, Srs. Senadores?
Aqui não estamos endossando as acusações do Deputado do Espírito Santo, mas ê preciso aue o Senado da
República discuta questão, e, .muito m:ais do que onado da República, nesta altura entendo que a Presidência da República devia manifestar-se sobre o que diz o.
Deputato do Partido do Governo. Quando S. Ex• acusa
de corruptos dois Ministros,jâ seria da maior seriedade,
por serem Ministros de Estado, mas o fato se. tornou
mais sêrio e mais grave se atentarmos que são dois Ministros que estão negociando em nome do Brasil no estrangeiro.
Leio de um dOS- jornais:

a

se:

O Deputado Theodorico Ferraço (PDS - ES),
Presidente da CPI SObre os negóciõs BNH - Delexist~. «um mar de lama" no Governo e acusou os ministros Ernane Galvêas (Fazen~
da) e Delfim Netto (Pianejamento) e seu seCretáriogeral, Flávio Pêcora,de corruptos.

fin, afirmou que

Por isso ·que, Srs. Senadores, ao me deparar com essa
notícia, publicada não apenas por um, mas por vários
jornais, e jorilais importantes -da imprensa nacional, é
que me assustei e busquei as expressões de Carlos Drummond de Andrade.
Continuo, Sr. Presidente;
Prometeu o deputado Ferraço apresentar novas
acusações se vier a ser destituído da Presidência da
CPI, para a qual se elegeu com o apoio do PMDB.
"Há uma denúncia que, se e!J fiZer, terei de me asilar
no Uruguai''- advertiu Ferraço, que recentemente
mostrou ao ministro Dêlio Jardim, da Aeronáutica,
parte de seu dossiê. sobre corrupção.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•.
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3732 Quinta-feira I•

O Sr. José Lins- O que causa espécie, nessa riotícia,
embora não a V. Ex•, é exatamente isto:. "prometeu o
Deputado Ferraço apresentar novas acusações se viet a
ser destituído da Presidência da CPI, para a qual se eleM
geu com o apoio do PMDB". É estranho. S. Ex• só fará
as acusacõe.s. "se vier a ser impedido de assumir a Presidência, para a qual foi eleito pelo PMDB". Isso até parece manobra da Oposição. No mínimo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Trata-se tk:._.,? ___ _

OSr. José Lins- De manobra da OposíÇã:õ-.Aliás, de
denúnciãS, vem ãlegãndo o Deputado Ferraço? Do caso
da Delfin, da:-. upolonetas"- que V. Ex' analisará amanhã. Ainda vai tratar...
O SR. ITAMAR FRANCO- Ainda, não. O advérbio
de tempo aí não corresponde à realidade.
O Sr. José Lins - Pelo menos no futuro. Se ri:ão me engano, V. Ex~ é que disse isso.
O SR. ITAMAR FRANCO - O advérbio de tempo
está mal colocado, mas vou aceitá-lo.
O Sr. José Lins -Se V.

Ex~

achar conveniente.

O SR. ITAMAR FRANCO - Em homenagem ao
Líder do Partido de_ V. E.>t•, aqui, nâ Senado.
O Sr. José Lins- Diz mais a noticia sobre a_Deputado Ferraço;
..Na última 5•-feira, cõm o apoio do PMDB,
elegeu-se presidente da CPI do BNH-Delfin. Alega
que seu intuito foi o de ampliar o diálogo com as
Oposições para que todos apurem as denúncias de
corrupção. Sobre isso diz que basta que...se leia O
Estado de S. Paulo, Corte lo Braziliellse e J ornai do

Brasil ••• "
S. Ex~ estâ, porta-nto, explorando notícias velhas, notícias já pcir demais conhecidas.

O SR. ITAMAR FRANCO -Estou lendo o Deputado ...
O Sr. José Lins -:- É verdade.

O Sr. JOSé Lins- O ffiesniO-"que só fará aS acusações
se não for eleito Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO -Se o Deputado Theodorico Ferraço vai fazer ou não as acusações, Senador
José Lins, acho que nesta altura .. ~
O Sr. José Lins -É ele quem está dizendo, não sou

eu.
O SR. ITAMAR FRANCO -:-- ._•. Q DepUtado Ferraço
tem a obrigação perante a Nação de fazê-las.__
O Sr. José Lins- Mesmo que não seja eleito.
O SR. ITAMAR FRANCO- E digo mais a V. Ex~, se
for constituída a Comissão que pretende o Senador João
Calmon, não terei dúvidas em pedir ao Líder do meu
P~rtido, o Senador Humberto Lucena, que esse Deputado seja convocado para depor perante essa Comis_são Es-pecial.

o_ que me causa espécie são estas

O SR. ITAMAR FRANCo_-;.: Tudo tem que ser condicionante, Excelência.

O Sr. José Lins -

~- ..se não for eleito presidente" ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidente, tem que ser
condicionante, porque estamos dependendo de quê? Do
Partido de V. Ex~ para constituir a Comissão Especial.
Pergunte ao nobre Líder do PMDB se S. Ex~ aprovará
ou não essa Comissão Especial, se for colocada neste instante. Pergunte ao Líder do meu Partido se depende de
S. -Êx~ a colocação dessa -iniciativa na Ordem do Dia.

O SR. ITAMAR FRANCO __:_ Por demais conheciO Sr. José Lins- V. Exf. não encontrará dificuldades
para apurar a verdade.

das ...

O Sr. José Lins- Sim, por demais cOnhecidas. Aí estão em todos os jornais. Não s_ei se V. Ext- as leu.
O SR. ITAMAR FRANCO ---Senador José Lins, manobra do PMDB, disse V. Ext-, a não ser que eu tenha escutado mal.
Creio que nãO é o _PMDB, não é a liderança do
PMDB, não é um senador do PMDB, não é um deputado do PMDB, não é um vereador do PMDB quem diz o
seguinte ...
O Sr. José Lin!il for eleito ... "

Isto parece chantagem,, ..só se não

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador José Lins, V.
Ex• não respondeu. Até pensei que V. Ext- ia confirmar
as Palavras do Deputado Ferraço-. Quem o diz não é o
PMDB. Quem o diz é um deputado do PDS- e não sei
se expressão dele, estou apenas lendo o que os jornais
transcrevem:
... ~ afirmou_que_exist~ "um mar de lama",.. e acusou os Ministros Galvêas (Fazenda) e Delfim Netto
(Planejamento) e seu secretário-geral, Flávio Pécora, de corruptos".
Não é o PMDB quem o diz, Senador José Uns, não ê
o PMDB. Em absoluto.
O Sr. José Lins- V. Ex' lê declarações dQ Deputado
Ferraço.

O SR. ITAMAR FRANCO- V._Ext_já escutou o seu
nobre Líder di.::::er que vai examinar a matéria e, se possível, vai colocá~la na Ordem do Dia de amanhã.
O Sr. José Lins- V.

Ex~

não pode ter dúvidas quanto

à quCstão. Todos estão intereSsados ern apurar a verda-

de.

-

O SR. ITAMAR FRANCO - Aliás, ao contrário.
'--Não posso ter dúvidas. Gostaria até que nós já estivéssemos aqui discutindo a criação dessa Comissão Especial.

o--Sr. José Lins- O que estou estranhando é outra
coisa. São os condicionantes...
O SR. ITAMAR FRANCO- V_. Ex• não me vai desviar do rumo que trac_ei para analisar, perante o Senado,
as palavras do Deputado Theodorico Ferraço.
O Sr. José Lins- Nem é essa a minha intenção.

O SR. ITAMAR FRANCO -

obrigações perante a Nação de trazer os dados que tem o
famoso dossiê.
O Sr. José Lins -

O SR. ITAMAR FRANCO - Se V. Ex• duvidar, poderei passar-lhe às mãos os recortes.

O Sr. José Lins-:--condiciona_ntes.
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Espero que não .

O Sr. José Lins- Estou cooperando com V. Ex• e lhe
mostrando a incoerência do que V. Ex~ diz.
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex•. entende que é
incoeiênda. Não posso responder nem estou aqui-para
defender, ou não, o DeplliadO Tlieodorico Feifaço: Eritendo que - e repito - . depois ·dess~s declarações, independente ou não de S._ Ex.• fazer parte da CPI, ele tem_

Eu também acho.

O SR. ITAMAR FRANCO - Ele poderá fazê-lo na
Câmara dos Deputados ou perante a nossa Comissão
Especial.
Veja, Senador José Lins, é muito grave o que diz um
homem do Governo, um Deputado do Governo. Eu há
muito não vejo uma acusaçãO tão frontal, tão forte, tão
dura, dura e forte, porque, como eu disse, ela não é dirigida a uma pessoa qualquer, mas a dois Ministros de Estado que neste instante negociam em nome do País.
_Que diz, por exemplo, Estado de Minas, título, hoje,
da primeira página. "Theodorico Ferraço vê mar de lama". A repercussão dessa entrevista, hoje, pelo Brasil,
--deve ter sido terrível! E nós, então, temos que nos per- guntar a nós mesmos: Essa acusação de corrupção, feita
pelo Deputado Theodorico Ferraço, vai-se perder naS
páginas dos jornais?
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex•
te?
O SR. ITAMAR FRANCO ouço V. Ex•

um apar-

Com muito prazer

O Sr. Luiz Cavalcante- Quero juntar à apreciação do
meu c_orrelegionário, Deputado Theodorico Ferraço,
sobre h_onorabilidade de pessoas do Governo, ê de outro
com1(:gionârio, o Prefeito José Goines, do Município de
Inhapi, do meu Estado. E aqui passo a palavra ao Jornal
de Alagoas, de 27 deste mês, lendo recorte que tenho em
rnãos:

.. ''Num País que tem um ministro como Delfim
Netto, com carta branca para vender a Nação no estrangeiro, não pode existir mais ninguém honesto.
Só lamento que prometi, na minha campanha,
quando falava aos meus eleitores, que iria administrar minha cidade com honestidade, e hoje sou obrigado a dizer que não posso mais manter minha palavra-. É o que mais me preocupa.''
A crítica ao Ministro do Planejamento e a confissão de ser obrigado a aderir à corrupção foram feitas na tarde de ontem pelo prefeito de fnhapi, José
Gomes. Embora sendo do PDS, ele não aceita oSdesmandos que se proliferam em todo o Pafs,
achando que. "tudo estâ de cabeça pra baixo e ninguém conseguirá mais acertar".
Não tenho comentárto a fazer.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Cavalcanie, vejo ·que não ê só o ilustre Deputado Theodorico
Ferraço que faz afirmações nesse sentido. V. Ex• diL que
o Prefeito José Gomes fala em. "vender a Nação'. Um
diz que os Ministros são corruptos; o outro, o Prefeito,
diz que venderam a Nação. E eu pergunto a V. Ex•:
nobre Senador Luiz Cavalcante, pergunto ao Senado da
República, ê possível o Brasil continuar assistindo a essas Coisas? ~ possível que a Nação brasileira continue a
~er informações de corrupção, não agora, enfocadas pelo
maior partido da Oposição ou por outros partidos da
Oposição, dirigidas por ilustre representante do Governo?
O Sr. Aloysio Chave~~ Permite-me um aparte, nobre
Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO -Concedo, com muito
prazer, _nobre Líder, Senador Alovsio Chaves.
O Sr. Aloys1o Chaves - Eu não desejava descer à
análise das declarações atribuídas ao Deputad~~ Theodorico Ferra~, em_ primeiro lugar, porque cabe a S. Ex•
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confirmar tais declarações; em segundo, porque, conforme anuncia V. Ex', o nobre Deputado Theodorico Ferraço foi eleito presidente de uma CPI que pretende investigar escândalos atribuídos a Ministros, contra os quais
S. Ex• investe nessa entrevista. Ai estão primeiro reparo
a fazer. O Presidente de urna CPI não pode prejulgar,
não pode antecipar conceitos dessa natureza, não pode
fazer declarações como essa, sob pena de colocar em sus~
peição to_do o trabalho que vai realizar. Fatos dessa na-

acordo, os entendimentos já citados foram renovados
durante vários dias sem sucesso, sem êxito. e-este o fato.
Vamos esperar que seja possível recompor a situação anterior, pois isso me parece do interesse tanto do rMDB,
-como do PDS, sobretudo do interesse político da nação
neste momento, para que tenhamos, em ambas as Casa e
em todas as comissões, as condições·ideais para um debate isento, para a apuração rigorosa da verdade.

O Sr. Aloysio Chaves - N~o me referi ao SenadoiLuiz Cavalcante, me referi à declaração atribuída a um
Prefeito de um Município de Alagoas. Da mesma maneira que o ~obre Senador Luiz Cavalcãnte, por quem te~
nho o maís alto apreço como Senador, como seu amigo
particular, reportou esse episódio, com a mesma liberda·
de, eu poderia também me reportar, também, às declarações atribuídas ao Prefeito, para dizer que acima delas
estão as declarações do Senhor Presidente da República.

tureza têm levado ao descrédito as CPI no Brasil. Ela
surge como uma comissão parlamentar de inquérito para
fazer uma investigação, urna devassa, e os membros que
a integram muitas vezes não se conduzem com a isenção
necessária de -quem quer investigar fatos de gravidadel
sobretudo fatos que dizem respeito à honra e à dignidade
pessoal de brasileiros que, até prova em contrário, d~
vem merecer o nosso respeito. Portanto, af cstâ uma con~
tradição entre a posição em que se investe O Deputado,
colocado numa linha dissidente dentro do partido, como
todos sabem, e o propósito que S. Ex' deveria ter de pre~
sidir a CPI com toda a isenção, com todo o critêrio, para
apurar, efetivamente, irregularidades, se houver. Quanto
à segunda declaração, nobre Senador Itamar Franco, V.
Ex• não tem nenhuma responsabilidade, porque trouxeram ao discurso de V. Ex.f, atribuindo-se a um prefeito
do Estado de Alagoas, declaração de que o Sr. Delfim
Netto recebeu carta branca para vender a Nação ao estrangeiro. Isso é uma coisa tão estapafúrdia, tão injuriosa, tão gross~ira que não pode, absolutamente, servir de
base para um discurso sério, como O que V. Ex• está fazendo nesta Casa. O Presidente da República, o General
João Figueiredo, ao reassumir o seu cargo, enfatizou o
propósito do Governo de preservar, em qualquer circunstância, a soberania nacional, colocando acima de todas as questões que diz respeito a honra nacional, aos interesses superiores deste País. Portanto, entre a palavra
do Presidente da República e essa declaração que a imprensa atribui a um prefeito do Estado de Alagoas, acho
que seria, de toda justiça, que V. Ex' ficasse com a do
Presidente da República.

O SR. ITAMAR FRANCO- Fica o relato de V. Ex'
anotado, e antes de complementar o aparte de V. Ex•,
_ vou ouvir, com muito prazer, o nobre Senador Pedro Si-

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aloysio Chaves, evidentemente acolhi, como acolho sempre, o aparte
do ilustre Senador Luiz Cavalcante, um aparte sêrio, a
respeito de declarações de um prefeito do Partido de V.
Ex• V. Ex' fala, neste instante, do problema da soberania
nacionaL Nobre Líder do Governo, eu não sei se o Senhor Presidente da República já leu os acordos firmados
entre o Brasil e os bancos internacionais particularmente
no Projeto 1 e no Projeto 2, todos dois debatidos, aqui,
pelo nobre Líder do meu Partido, Sr. Senador Humberto
Lucena, _e por mim. Não sei, nobre Sel:).ador Aloysio
Chaves: Se Sua Excelência o Senhor Presidente da República tiver o cuidado - e _nós temos a certeza de que
Sua ExcelênCia térá-esse cuidado no exame da matériaSua Excelência verificará que nesses acordos firmados
com os bancos internacionais o Brasil já tem ferida a sua
soberania nesses acordos. EVidentemente no meu entendimento, quanto a meu jUlgamento.

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Aloysio Chaves, nobre Líder do Governo, V. Ex• falou que
um homem, na presidência de uma CPI, deve ter
equilíbrio e deve conduzi-la ao seu bom destino. ConcOrdamos com esta afirmativ-a. Mas, perguntaria a V. Ex•:
pode um homem, eleito preSidente de uma CPI, ser destituído? Pode haver tentativa de destituição de um homem
que foi eleito normalmente para presidir uma CPI?
O Sr. Aloyslo Chaves- Nobre Senador Itamar Franco,
V. Ex' fez uma pergunta e permita que eu a responda.
Ex' sabe que a questão não ê esta. O Partido de V. Ex•
tem conhecimento, por inteiro, ·de tudo que diz respeito à
eleição de Presidente de CPI na Câmara dos Deputados.
O acordo que vinha sendo observado, que vinha sendo
cumprido nas duas Casas foi rompido, excluindo-se o
PDS da Presidência dessa e de oUtras comissões. O nobre
Líder Nelson Marchezan - tenho eu conhecimento pessoal ~ envidou todos os esforços que estavam a seu alcance para evitar que se consumasse essa providência.
No mesmo sentido, atuei como Lfder no Senado, falei ao
eminente Líder Humberto Lucena, e o Presidente do
meu Partido interferiu junto ao Presidente do Partido de
V. Exf-, Deputado Ulysses Guimarães. Não obstante todos os esforços feitos, não foí possivel~ Inalogrou essa
tentativa, e essa tradição foi rompida, e não pelo PDS. O
PDS é que a recebeu como fato consumado, porque para
a presidência da CP! da Divida Externa se insistiu na
eleição do Deputado-Alencar -Furtado. Não bâ, da aparte do PDS, tanto na Câmara como no âmbito da Comissão, nenhuma restrição pessoal ao Deputado Alencar
Furtado, mas apenas o desejo reiterado de que o acordo
fosse preservado, fosse mantido. Foi isto apenas o que
ocorreu. E para que se pudesse realmente salvar este

v:

mon~

O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar, a minha solidariedade ao Senador das Alagoas que trouxe a questão do prefeito c:Ia sua Túra. Parece-me que S. Ex~ trouxe uma questão importante e é um Senador que nos merece respeito. Não acredito que um Líder da sua Ban_cada o desautorize, como desautorizou, dizendo que era
assunto sem importã:n_cia e sem significado.

O Sr. Aloyslo Chav~~- É o novo estilo parlamentar ...
O Sr. Pedro Simon - Atingiu o discurso do Senador
das Alagoas, a tal ponto que S. Ex' achou importante
trazê-lo ao Plenário ...
_O Sr. Aloysio Chaves - Lamento que o novo estilo
parlamentar se introduza nesta Casa.
O Sr. Pedro Simon- Quanto ao que diz S. Ex.', é muito relativo. Eu até aceito que haja um debate, que h~a,
eu diria, até uma crise interna entre OpoSição e Governo
lá na Câmara dos Deputados. Agora, me parece que o
assunto ê diferente. Em primeiro lugar, o PMDB, o antigo MDB e as Oposições estão cansadas de, em comissões, inclusive comissões mistas, ver o PDS reunir e deliberar que o presidente é dele, o relator é dele não nos dar
na-cta. Nem por isso a Oposição cai fora. Veja agOra, por
exemplo, com relação a esse projeto onde a Oposição
quis ficar com o presidente e dar o cargo de relator ao
Governo, o Governo se retira e, em reprimenda, quer dizer, Q, ~~Leão" o que: faz? Na Comissão do Decreto-lei n"
2.045 fica com o presidente e fica com o relator.
O Sr.-Aioyslo Chllves- APós o rompimento do acordo. É claro que V. Ex• pode ter certeza que tudo fizemos
para impedir que isto ocorresse.
O Sr. Pedro SJmon- Nem por isso o PMDB cai fora.
Há uma diferença. Lá se quer investigar o problema do
capital estrangeiro. O que eles fizeram? Aproveitaram o
incidente para cair fora. Podiam protestar, não aceitar a
presidência, não aceitar o relator, mas ficar na Comissão. Agora, no 2.045 o que eles fizeram? Ficaram com o
presidente, ficaram com o relator, com o vice-presidente
e a Oposição vai cair fora? Não, vamos ficar na Comissão Mista do Decreto-lei n"' 2.045lutando com as nos'sãs
força&.-_-Pru quê? Mais importante do que os fuxicos as
injustiças e os arbítrios que possam ser cometidos ê a
nossa responsabilidade em discutir o 2.045 e a nossa_r_esponsabilidade perante os trabalhadores do Brasil. Agora, se por causa de uma questão de cúpula, o Sr. Nelson
__ __Marchezan quer fazer valer a sua força, o seu poderio, o
PDS cai fora de uma CPI que tem que investigar assunto
tão sério e tão importante quanto esse, me parece, aí fico
com o Deputado, que é um pretexto para cair fora e para
boicotar a ação da Comissão.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-nie V. Ex• um a par·
te?
O Sr. Aloysio Chaves- V. Exf ressalvou bem- no
seu entendimento.
O Sr. Pedro Simon- E no entendimento do Tribunal
de Contas da União.
O Sr. Aloysio Chaves _:-_ Esta, já vai por conta do
nObre representante do Rio Grande do Sul ...

O Sr. Pedro Simon- É só ler o Diário Oficial e ver a
prestação de contas ...
O Sr. Aloysio Chaves- Não me consta que o Tribunal de contas da União tenha apreciado esta matéria, a
qualquer momento.

O Sr. Pedro Simon - É importante isso. O nobre
Líder do Governo ainda não tem conhecimento de que o
Tribunal de Contas da União, apreciando as contas de
1982 do Pr_esidente Figueiredo, acrescentou um item especial sobre o Fundo Monetário Internaconal, reconhecend-o que era nlatéria para se aOalisar nas contas deste
ano mas que, pelo seu significado, analisou nas contas
do ano passado e disse que atinge a soberania nacional o
acordo com o FMI. O Líder ainda não sabe. Esta é uma
comunicação de primeiríssima mão. É só recorrer ao
Diário Oficial•••
O SR. ITAMAR FRANCO- O Líder sabe, nobre Senador Pedro Simon; S. Ex' é que não quer reconhecer, o
Líder do Governo sabe muito bem disto.
O Sr. Aloyslo Chaves- V. Ex• está fazendo uma interpretação parcial da decisão do Tribunal de Contas da
União. V, Ex' está pinçando uma d-eclaração, dentro dO
pronunciamento do Tribunal de Contas, para chegar a
uma conclusão que ê evidentemente uma extrapolação
da questão.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Senador Luiz Caval-

ca~~~·- ouço com muito prazer V. Ex•.

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Pedro Siinon,
V. Ex' repõe a verdade dos fatos na Comissão. Realmente, qte referia ao chamado segundo aparte do nobre
Uder do Governo, quando achei que S. Ex• realmente
não foi feliz em relação ao SenadOi Luiz CaValcante.

O Sr. Llliz Cavalcante- Ao ler as declarações do Prefeito José Gomes, tive apenas um objetivo: exibir mais
uma amostra do terrfvel descrédito que sofre o Sr. Delfiiri Ne1to-em:-to(f0s os quadrantes deste País.- O Municí·
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pio de Inhapi é dos mais distantes da Capital, no surrão
do nosso sertão. A meu ver ê simplesmente injuslíficável

manter um Ministro contra a aspiração quase uri.ânime
da Nação inteira. Considero um erro do Senhor Presidente da RepúbliCa. Não soU- dos que acham que o Ministério é do Presidente. Não. O Ministério, imi primeiro
lugar, ê da Nação. Depois pode ser de outros. Muito
obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Luiz Cavalcante, eu creio que o objetiv_o de V. Ex•...
O Sr. Pedro Simon- Já agora, Senador Itamar Franco, é o Senador da República do PDS, dos mais respeitáveis deste País, que vem dizer que, na sua opinião, o pensamento da Nação ê de que o MiriistrO deveria ser destituído. Então quero ouvir a palavra do Líder do Governo~ Não é mais o prefeitO lá do interiOr, ê O Senador da
República, seu liderado, que faz esSa afirmativa~
O Sr. Aloysio Chaves- Eu não__vou, evidentemente,
engrossar as observações que V. Ex• faz ...
O Sr. Pedro Sinion PDS,

Setembro de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira I'

Minhas, não, do Senador do

O Sr. Aloysio Chaves- ...no sentido de trazer para o
debate, no Senado, este estilo de discurso com jogo de
palavras, com a preocupação de atribuir íiúenções, ou
vislumbrar propósitos, oU intuitoS-que estariam implícitos em certas declarações, deixando no ar um certo tom
de dúvida, de suspeita ou de intriga. Eu acho que a questão pode ser debatida com altitude, com clareza, com
elevação, com dignidade. Todos nós, temos o propósito
de esclarecer, e não aqui ou perante a opinião pública, de
alguém parecer mais hábil do que eu, nesse jogo de observações. Evidente que todos conhecem esta Casa e não
fujo a provocação de V. Ex•. Todos conhecemos nesta
Casa, a posição, com relação à política ~oilómico
financeira do- Govern-õ-,--do eminente Senador Luiz Cavalcante. Nós a respeitamoS, alêm da divergência que S.
Ex• tem direito de manter, da opinião pessoal que S. Ex•
alicerçou na análise dos fatos, segundo o juízo__que como
Senador da 'República S. Ex• faz de todos esses acontecimentos. Mas o Senador Luiz Cavalcante é de uma conduta irrepreensível nas questões fundamentais que dizem
respeito ao Partido e jamais, jamais discrepOu qUaõ.do o
Partido assim estabeleceu como diretriz obrigitória e
manteve-se fiel à linha partidária. A Liderança s6 tem a
manifeStar, com relação à pessoa do Senador Luiz Cavalcante o maior apreço pessoã.l, embora reconhecendo
que esta é uma opinião também pessoal de S. Ex', que a
sustenta nesta Casa, praticamente qúase há uns dois ou
três anos, posição em relação à qual nós temos, evidentemente, nenhum comentáriO a- fazer: _ O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO...._ Urn_minut_in_ho~Y. Ex',
Senador Luiz Cavalcante, já conseguiu- veja que eu falava do Deputado - que o Prefeito se tornasse, de repente, mais importante do que o Deputado. Não sei se
pela expressão mais forte do Prefeito, falar em vender a
Nação, quando o outro diz apenas simbolicamente, que
os dois MiniStros são corruptos.
Ouço, com muito prazer, V. Ex•.
O Sr. Luiz Cavalcante- Quando eu digo que o Ministêrio pertence à Nação e não __ao Chefe do Governo, tenho o respaldo do próprio Presidente João Fígu-eiredo.
Tenho aqui seu discurso .rio" Hotel Nacionã.l, pronunciado em 14 de agosto de 1980.
Palavras do Presidente:
''Entendo que o Governá, por seu chefe, ministro
e funcionário, munido de autoridade e dos instru-

mentos de execução,_ exerce uma delegação do povo,
que dele espera a concretização de suas espirações".
''Minha insistência decorre da consciê:ncia da falibilidade do__ homem" -inclusive do h()mem Presidente. E, aliás, o Presidente diz isso com _to@s as Jçtras "":'."Que não ê menos passível de erro por estar
no governo". Nada mais preciso acrescentar.

sR.

O
ITAMAR FRÁNCO- Acho que nada VJ-ais é
preciso, Senador Luiz Cavalcante. Apenas quando V.
Ex~ fala no exercer uma delegação d_o povo, abro um parenteses para dizer que, exercer delegação do povo, ê o
que nós esperamos que aconteça nesta Nação, quando
for possível escolher o seu Presidente da República através do processo direto e s.ecreto.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Quanto à questão do desa_ccudo "que por ventura houve na Câmara:, entre as Lideranças dos Partidos de Oposição, notadamente do
PMDB, e do PDS, a respeito da constítuição de duàs
CPI, o nobre Senador Pedro Simon, no seu aparte, já
lembrou muito bem que, independentemente de um desentendimento dessa natureza, em outras oportunidades,
igualmente importantes, a Liderança do PDS, no Senildo, negou ao nosso Partido, e, portanto, à Oposição, o
direitõ de eleger um seu representante para Presidente de
Comíssões Mistas no-Congresso-Nacional.
O Sr. Aloysio Chaves não?

Isto há muíiQs· anôs atrás,'

O Sr. Humberto Lucena- Não. Ainda o ano passado
ocorreu várias vezes, Ex'
O Sr. Aloysio Chaves- Com relação a que Comissão?
O Sr. Humberto Lucena- Não digo assim, de pronto,
mas posso nominá-Ias pata V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves -

Eu gostaria.

O Sr. Humberto Lucena- Mas, como bem acentuou
o nobre Senador Pedro Simon, o que há demais relevante é que nós, apesar de não termos a Presidência da ComisSãO Mistã que vai aprecíar o D~reto rill 2.045, continUa presente~ ã.traVés dos seus -lnembrõii. Mas com relação a CPI da dívida externa, a qual pertence o Deputado Theodorico Ferraço, para a qual foi eleito Presidente,
o noticiário de hoje da Televisão, ao meio-dia, ínfórma
que ó Líder Nelson Marchezan já enviou unia carta ao
Presidente Flávio Marcílio, solicitando a retirada, daquele órgão técnico, não apenas do DeputadO Theodorico Ferraço, mas de todos os membros do_ PDS. Isto quer
dizer que v~mos ter uma comissão de inquéritO funcionando na Câmara só com os Deputados da Oposição, e
para debater justamente, nobre Senador Itamar Franco,
_o problema maior, hoje em dia, da economia brasileira,
que é o endividamento externo. Ali, naquele órgão técnico, questões como aquela que V. Ex' levantou, da afronta à soberania em decorrência da assinatura de acordos
entre o Banco Central e bancos estrangeiros, no caso dos
projetas I e II, em Nova York, serão evidentemente levantadas, e seria da maior ímportânciã, que se eStabelecesse ali o contraditório entre a Oposição e o Governo,
para que as pessoas chamadas para depor, após darem
sua opinião, pudessem receber indagações de ambos os
lados, pois assim, ao final, o senhor relator e a própria
comissão teriam melhores condições de oferecer o seu
parecer, a ser: v<?tado pelo ple~ário da Câmara dos Deputados oportunamente. - Agora, no tnãis, nobre SeriaâOr TtamafFr-aricO, eu entendo que V. Ex• faz repercutir neste plenário denóncias
que já têm sido feitas ãqui pela Oposição, e também por

órgão como O Estndo de S. Paulo, da maior responsabilidade na imprensa brasileira, e que atê agora não obtiveram respostas devidas do Governo. Nem es_ta nem outr~s
denúncias anteriormente feitas em relação a outros es9ândalgs_~om0-,_por exemplo, o da D~lfin-BNH; o d_o_
SNI-Baungarten; o da CAPEMI; o da Coroa-Brastel.
Em nenhum desses casos concretos, nobre Senador, e
ainda agora mesmo, temos o caso da dívida com a Polônia e do comércio em geral com o leste europeU, não se
conhece, como a indo ontem -dizia e rep1to agOra, nerihUma Comissão de Inquérito instaurada em qualquer setor
da administração federal para apurar responsabilidades.
Eu não vejo como o Governo se contente em emitir notas. Qualquer Governo sério, qualquer Governo digno,
qualquer Governo austero, evidentemente tem que caminhar para a Comissão de Inquérito. E acho que neste
ponto é que nós temos que insistir. Sem o inquérito devidamente formalizado, de acordo com a Lei Process.ual
Penal, de acordo com o nosso Direito AdministratiVo~
não vejo como se possa chegar a uma conclusão. A suspeita continua lançada pelo O Estado de S. Paulo, lançada por diversos órgãos de imprensa. E nesse ponto eu estrãnho que o Senador José Lins ainda diga que V. Ex• se
baseia-em notícias de jornal. Em notícia de quem nós poderíamos nos basear? Afinal de contas, os jornais ê que
refletem o que se passa no País, eles é que espelham os
fatos. E em torno dos seus informes é que a Nação tem
que debater, sobretudo as suas elites políticas, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembléias, nas Câmaras
Municipais.
O Sr. Aloysio Chaves- -senador, V. Ex• reconheça
que depois das notas sobre CAPEM I e BNH, o PDS deu
apoio à formação de uma CPf na Câmara.
O Sr. Humberto Lucena --Mas, nobre :::ienador, eu
não me refiro a CPI na área parlamentar.
O Sr. Aloysio Chaves- O nome já está dizendo, Comissão Parlainentar de Inquerito.
O Sr. Humberto Lucena - Eu me refiro- a Comissão
de Inquerito Administrativo. E pergunto a V. Ex•, nobre
Líder, qual foi, até hoje, diante dos escândalos apontados atê agora, a Comissão de Inquerito Administrativo
aberta no atual Governo, em qualquer setor, para apurar
as várias denuncias a que me referi? Nenhuma, absolutamente.--~

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• sabe que, em virtude
dos fatos que foram apresentados na Câmara dos Deputados, dos debates apresentados , constitui-se Ou
constituiram-se CPfs parã apurar todos es-ses fatos:-~ê
evidente que, no momento ein que a matêriã. ·está sob a
apreciação do Congresso Nacional, cabe ao Poder Executivo, que jã remeteu todos os documentos, todas as informações e está pronto para completar as informações,
está pionto para -auxiliar em toda a linha eSsa verifiCação, essa apuração, esperar que ela se conclua. Porque,
se apontar fatos ou delitos, as medidas serão adotadas,
tanto na esfera administrativa, como na esfera do Jlldícíârio. Agora, não pode háver essa superposição que'V.
Ex• está pretendendo.
O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador Itamar
.Franco, parece incrível que eu esteja diante de um jurista, da qualificação do nobre líder Aloysio Chaves e me
perdoe V. Ex• esse diálogo paralelo.
O SR. ITAMAR FRANCO--: Eu,l1uiníldemente;-_estou assistindo aos dois líderes debaterem, nobre Líder
Humberto Lucena, porque sou homem da planície e tenho que assistir a este debate.
O Sr. Humberto Lucena - ... é de estarecer que o
nobre Líder fale em superposição de CPI parlamentar
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sobre a Comissão -de Inquerito Administrativo. Não tem
nada a ver uma coisa com a outra.
O SR. ITAMAR FRANCO_: Senador Humberto Lu~
cena, V. Ex• tome cuidado~ deixe que eu termine. Não é
possível. ..
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• está fazendo esta triangulação! Eu tenho direito também.
O SR. ITAMAR FRANCO do a palavra neste instante.-

Mas eu acabo perden-

O Sr. Aloysio Chaves-- Não, V. Ex• terâ tempo.
O Sr. Humberto Lucena -

Não é possível. ..

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Humberto Lucena, V. Ex• tome cuidado que o Senador Aloysio Chaves cons_e_guiu realmente desviar a rota do meu discurso.
Veja que eu trago aQUi uma- coisa sêria do Deputado que
acusa ..
O Sr. Humberto lAicena - V. Ex• vai terminar o seu
discurso. Só para:-conc1Uir:.-.
O SR. ITAMAR FRANCO -Não, não é para terminar não. É um prazer ouvir V. Ex~, porém que V. Ex'
não permita que_o Senador Aloysio Chaves desvie a rQta.
O Sr. Humberto Lucena - Certo. Mas esse ponto da
apuração das denúcias e o cerne da questão, e o nobre
Senador Aloysio Chaves pelo que diz, pretende que primeiro se esgote uma CPI -parlamentar que, em geral,
dura seis meses, um ano, até dois anoS, para que depois,
se houver algum delito, é que o Governo venha a instaurar uma Comissão de Inquérito Administi"ãliVo. Ora,
nobre Senador, isto é singular!
O Sr. Aloysio Chaves- V.- Ex• sabe que não pode haver inquérito administrativo sem indiciação e para indiciar é preciso que haja a prática comprovada de uma iilfração administrativa- ou Pen-ãl. O Sr. Humberto Lucena~ V. Ex• sabe e eu repito: Em
qualquer hipótese de uma denúncia grave contra um
membro da Administração ~ _e_ quero aqui só pinçar o
caso específico do Sr. José Carlos Pécora, SecretárioGeral do Ministério do Planejilmento-~-um -Presidenteda República que zele pelo seu Governo ...
O Sr. Aloysio Chaves- Quais as acusações específiCâ.s
contra o Sr. José Carlos PéCOia?
O Sr. Humberto Lucena - ... tem evidentemente que
determinar a abertura de uma ComiSsão de Inquérito no
âmbito do Ministério respectivo, afasta.ildo o titular do
cargo para que ele...
O Sr. Aloysio Chaves - Qual a acusação específiCa,
comprovada contra o Sr. José Carlos Pécora?
O Sr. Humberto Lucena- Vou dizer, V. Ex• não se
exalte.
O Sr. Aloysio Cbaves- Não, quem está calmo sou eu.
O Sr. Humberto Lucena Nação.

t

do conhecimento da

O Sr. Aloysio Chaves- Qual é o tribunal que condenou o Sr. PéC6r3.?
O Sr. Humberto Lucena- Mas é do conhecimento da
Nação, nobre Senador. O Estado de S. Paulo...
O Sr. Aloysio Chaves- Qual é a acusação específica?
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O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ não deixa qu_e e_u fale. O Estado de S. Paulo, desde o começo das suas reportagens que aponta o Sr. José Carlos Pécora como interessado na firma COMEXPORT.

da pergunta q_~al é o problema âo Ministro interinO no
problema relativo à Polónia e Brasil?

O Sr. Aloysio Chaves- V. ~x,~, por amor à verdade,
não pode dize;-Ts--;;o. Está provado que o Sr. José Carlos
Pécora .não faz pãrte da firma PécOra e Leal, não fai parte da CQMEXPORT, e aq~i se disse num discurso que a
senhora dele era sócia da COMEXPORT ...

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é acusação, não!
Amanhã, nós iremos rri.Ostrar a V. Ex•.

· O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• não permite que eu
termine.
O Sr. Aloysio Chaves - ...e ele desmente numa carta
ao Vice-Líder de V. Ex•. Eu estou_ esperando que ele chegue, para }é-la no Congresso Nacional.
O Sr. Humberto Lucena - Um simples desmentido,
nobre Senador, não resolve o p_roblema.
O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex• traga as certidões:O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex• sabe ...

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• traga uma prova. E ele
mostra com os do"cumentos quando se retirou, com averbação, _o registro oficial, a alteração da firma, a publicaçãO da Ata, -tudo isso.
O Sr. Humberto Lucena - A denúncia de O Estado de

O Sr, AloysiO Chaves .: Ã acusação, veja V. Ex• ...

O Sr. Aloysio Chaves- ... não é comprovada com doctirrHmtos.
O SR. ITAMAR FRANCO - V.
mem que deixou a Secretaria...

Ex~

-

vai ver que o ho-

O Sr. Aloysio Chaves- I: uma clamorosa injustiça; é
uma inverdade.

0 SR.. ITAMAR FRANCO- Outra coisa! V. Ex,--há
de concordar comigo, o homem que deixa ... esse é o mal
do nosso Brasil... V. Ex•, por favor, vai me escutar um
pouco! Esse é o mal do nosso País e um dia o Congresso
Naciof!al há de co_ibi~ isso através de lei, já que não se
coíbe no aspecto moral. V. Ex• vai ver que o homem que
deixou a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda, em
1974, assume a presidência do Conselho de Administração de uma firma que mantinha negócios com o-Brasil, em que havia interesses do Brasil, no caso, e que o
Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento
tinham, praticamente, a decisão final sobre o caso ... Eu
vou dizer isto amanhã, dã tribuna, Senador Aloysio
Chaves.

S. Paulo tem ligações lógicas, inclusive com o fato dessa
O Sr. Aloysio Chaves- Qual é? ...

firma ...
O S~. I'fÁMAR FRANCO -

Perdi a palavra!

O Sr. Humberto Lucena- ... ser prestigiadíssima pelo
Ministério do Planejamento em todos os negócios com o
Leste europeu.
_O Sr. Aloysio _Chaves- Tenh9
·me conceder- o _aparte...

c~rtezª-

de que se V.

EX~

O SR. ITAMAR FRANCO rem a palavra ...

Se V. Ex's me devolve-

O Sr. Humberto Lucena - E fatos dessa natureza, pela
sua gravidade, só podem ser apurados através de uma
-Comissão de Inquérito Administrativo.
Q_SR. ITA)\II;).R FRANCO- Senador Humberto Lucena, V. Ex• falou há pouco, já antes das intervenções do
nobre Líder do Governo, no contraditório. E o partido
do GO-verno quer díscutir o contraditório? Desde quan-do que V. Ex•...
--

0 Sr. Aloysio Chaves- A que contraditório V. Ex• se
refere?
O SR. fT A~A~ FRANCO - O Contraditório, V. Ex•
aguarde, nós vamOS_ debater. V. Ex• p~diu ao Senador
Líder do meu Partido algumas informações sobre o Ministro Interino do Planejamento. Amanhã vou-mostrar
daqui da tribuna, ~penas em respeito ao Senador Virgílio
Távora, porque a documentação_:_ e aí é preciso, e aproVeito a Presença de V. EX~ hoje-, na CaSa, para Ihe solicitar o seguinte: Quando é que a Oposição brasileira vai
receber todo o dossiê enviado pelo Presidente, em exercício, Aureliano Chaves, a V. Ex•?
O Sr. Aloysio Chaves- Respoqdejá, agora. Já comuniquei ao nobre Líder de V. Ex~ que estão sendo tiradas
cópias xerox deste documento que ainda hoje espero encaminhar ao Líder Nelson Carneiro e ao Líder Roberto
Saturnino.
O SR. ITAMAR FRANCO - Ótimo! Porque nós vamos poder mostrar, Senador AloysioChaves. V. Ex•ain-

O SR. ITAMAR FRANCO- Qual é, não! Isto é muito grave, Ex• ~ vou mais além. V. Ex' ...
O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex• quer que um cidadão
competente, pelo fato de ter oc~pado um cargo público,
tique privado, pelo resto da vida, de prestar serviço a
uma empresa privada?

ti SR. PRESiDENTE (Nilo Coelho) campainha.

Faz soar a

O SR. ITAMAR FRANCO- .•• não faz justiça e não
busque o exemplo americano, porque o exemplo americano foi mui~o mais grave. Lá, se retirou da Presidência
da República o Presidente, o mais poderoso desse País ...
O Sr. Aloysio Chaves- Senador, o homem que exercer uma função pública -eVentualmente neste País está
conden~do ...
O SR. ITAMAR FRANCO- ... e aqui não se consegue, Senador, examinar ...
O $r. Pedro Simon- Lá no Palácio, o Problema da
escuta lá no Palácio, até hoje não se fala mais.
O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Sr. Presidente, só
_hoje- já vou encerrar- só hoje é que vai se entregar ao
Líder do PMDB nesta C!'lsa e por quê'?
O Sr. Aloysio Chaves- Respondo a V.

Ex~.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Agora eu vou falar, agora e_u quero falar, com a devida licença de V. Ex•.
O Sr. Aloysio Chaves- Se V. Ex• permitir eu respondo já.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não vou deixar.
Só hoje, Sr. Presidente, e por quê? Porque a imprensa
nacional vazou o documento. porque senão o Congresso
não saberia, porque só ó foi saber- repito aqui com todas as letras, Líder do Governo! - até hoje...
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O Sr. Aloysio Chaves- EsSa é uma iiação que V. Ex'
está tirando desses fatos.
O SR. ITAMAR FRANCO - ... Sr. Presidente, o
Congresso Nacioilãl não conhece, e desafio ao Líder do
Governo- para me responder, até hoje o Congresso Nacional, e particularmente o Senado da República, não
conhecem .o acordo ampliado, assinado com o Fundo
Monetário InternacionaL-Só foi conhecer, Sr. Presidente, o acordo com o BIS, com o Tesouro Americano sob
sigilo, repito sob sigilo, por solicitação minha, Presidente
da Comissão de Finanças. E só o foi conhecer em inglês,
sob o nosso protesto, o Projeto n9 1 e o Projeto n9 2, o
ProjetO assinaâo com o Banco MORGAN e mais 218
bancos estrangeiros, com o City Bank e mais 43 bancos
estrangeiros. Agora, não vem o Líder do Governo dizer,
bonzinho, que vai entregar hoje à t:irde eSsa dO-cunlentação.

O Sr. Aloysio Chaves- Nem bonzinho, nem- mauzinho, dizer a V. Ex' aquilo que me perguntou.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não. ~bonzinho sim!

E: isso que o Congresso Nacional vai encarar.
O Sr. AloySio Chaves- V~ Ex' me perguntou antes e
perguntou o nobre Líder do seu Partido.

~e

O SR. ITAMAR FRANCO- J ã vou encerrar, Sr. Presidente. 1':. por isso que o Congresso Nacional tem que
reagir. E V. Ex' disse num discurso aqui ao assumTf a
Presidência do Congresso Nacional, Sr. Presidente. ..

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• vai ser chamado à colação dentro de pouco tempo.

O SR. ITAMAR FRANCO- ... V. EX' diSse que iria
dar maior prestigio a esta Casa, como fizê:rani-Out.i-05
Presidentes que antecederam V. Ex•. Nós quei'erilosum
Congresso Nacional que possa afuar realmerlte na ordem econômica e na ordem social. E é por isso, Si-. Presi-_
dente, que ao referir, então agora já encerrando o meu
discurso, a denúncia do Deputado do PDS, o ilUstre Deputado do PDS que acusa doiS Ministros, de corrupção,,
nós esperamos uma palavra do Governo porque desta
vez não é a OposiÇão! _tum Deputado do PDS, é um- De-:
putado do GovernO, um Deputado que foi eleíto Cõm
uma votação expressiva no seú Estado que aCusa frontalmente de corrupção dois Ministros de Estado do DOsSo
Brasil! (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
O Globo J0-8'83
FERRAÇO FAZ AMEAÇA: DESTITUIDO,
ABRIRÁ ESCÁNDALO POLITICO
Brasflia (O Globo) - Se for destituído pelo Líder do
Governo, Nelson Marchezan, da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga õ ca:so
Delfin/BNH, o Deputado Theodorico Ferraço (PDSMG) promete desencadear "um escândalo político". -Ele
fez a ameaça ontem à tarde, momentos depois de ter conversado longamente com Marchezan, acompanhado dos
Deputados pedessistas Israel Pinheiro Filho (MG), João
Carlos de Carli (PE) e José Ribamar Machado (MA). O
Deputado ameaçou, ainda, ampliar as denúncias de corrupção contra funcionárioS do Governo, permaneça OU
não como membro da CPI.
Marchezan enviou ontem -outro oficio ao Presidente
da Câmara, Flávio -MarcífiO, Comi.ui.ic<i.n-do õ desligamento dos cinco Deputãdos do PDS indic<i.dOs para
compor a CPI, entre eles Theodorico Ferr"aço. O documento, entretanto, apenas reitera os termos de oficio an-

terior, no qual Marchezan pede para tOrnar sem efeito a
indicação dos Deputados.
O Presidente da Câmara entende porém que, para deferir o pedido de Marchezan, este teria de citar nominalmente os Deputados destituídos, já qu~_ o documento
que os indicou foi lido em plenáriO "'e Já prõduziu seus
efeitos". Flávio Marcílio disse -iSso a Marchezan, que
preferiu manter os termos utilizados anteriormente.
Os Deputados do PDS indicados para a Comissão são
os seguintes: Theodorico Ferraço, eleito Presidente contra a orientação de Marchezan, Jairo Magalhães (MG),
Jorge Arbage (PA), Renato Johnsson (PR) e João Batista Fagundes (RR).
Renúncia
Ná reunião de Marchezan com Ferraço, Pinheiro, Ribamar e De Carli, o Presidente da CPI se negou a renunciar ao cargo, solução sugerida por seus companheiros.
Marchezan chegou a prometer que, se ele ftzesse isso, e
havendo acordo com o PMDB (o Líder do Governo
quer também a Presidência da CPI da Divida Externa,
negada pela Oposição}, seria reconduzido, admitindo até
que fosse eleito novamente Presidente, desde que se comprometesse a seguir a orientação da Liderança.
O Líder do PDS desmentiu que tivesse colocado _o
problema em termos radicais, ameaçando renunciar à
Liderança se Ferraço insistisse em se manter ifo cargo.
Em entrevista concedida no gabinete de Marchezan,
Ferraço afirmou que, se for destiluíilO, "recorrerá à Comissão de Constituição e Justiça, e que, se lião for bem
SuCedido, recorrerá ao plenário da Câmãr<i.~- Ele entende
que, tendo sido eleito para presidir a Comissão, não poderá ser deposto ••sem que isso se transforme num escândalo político".
-I_rei a,t~ o _flm _:_disSe ele-, mesmo fora da Comissão. O Regimento permite que os Deputados participem
das CPis, ainda que sem direito a _voto. ConSidero esse
episódio anormal. O- povo está de boca aberta vendo o
País mergulhado num mar de lama sem que nada aconteça, sem que nenhum dos gravatinhas do Governo envolvidos nesses escândalos, nessas corrupções, seja demitido.
- O Presidente Figueiredo eStá voltando - continuou Ferraço -, e tenho certeza de que, ao tomar conhecimento dessa situação, tomará medidas para coibiIa. Estou certo de que ele varrerá a corrupção deSte País.
O Deputado Ferraço disse também que denunciará
outros atos de corrupção, envolvendo Ministros de Estado. Citou, como -exemplo dessas denúncias;-:a acusação
qÚe preú:ride fazer ao Mínistro da Fazenda, Ernane Galvêas, depois que ouvir, nesta quinta-feira, o Presidente
do BNH, José Lopes de Oliveira.
- Se continuar na Presidência da CPI, o próximo a
depor será o Ministro Emane Galvêas - afirmou - ,
pois ele, 30 dias antes do estouro do grupo CoroaBrastel, tentou transferir para cise giupo o contrOle da
caderneta Delfin. Seria outro roffibo nos cofres públicos,.
já que o MiniStro e o Banco Central haviam dado, com
uma assinatura,- a- esse grupo falido, mais de Cr$ 30 bilhões, mesino sabendo do golpe de Cr$ 500 bilhões que a
Coroa-Brastel havia aplicado contra os cofres públicos.

Mais Clareza
March~zan

explicou à imprensa que não se trata de
destituir Ferraço por não ConcOrdãr com sua eleiçãO. Se-·
gundo ele, o Deputado já estava desligado da Comissão
quando (ói eleito por Deputados do PMDB e do-~J?T.
Acrescentou haver pedido o desligamento dos cinco Deputados do __PDS da CPI em razão do fracasso dos ep.tendim~ntos com o PMDB para compor os cargos de Presiden-te, Vice e Relator das CPis da Delfin/BNH e da
Dívida Externa.
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Os oficias- de Marchezati;- e.D.tretanto, não foram deferídos por Flávio Marcílio, que Õs considerou "pouco claros". O Presiderlte da Câmara pediu, por isso, ao Líder
do Governo, uni outro documento, «vazado em termos
clat:os. citando nominalmente os Deputados destigados", o que não foi feito. Marcílio pediu- também que
Marchezan indique, no prazo regimental (três sessões) o
nome dos Deputados que substituirão os destituídos.
- Se ele não fizer issO- esclareceu Marcílio -, eu os
indicarei, com base no artigo 81 do Regimento. Acho
que esses falos estão preju-dicando grãndemente o andamento do trabalho das CPis. As Comissões de Inquérito
constituem o meio que a Câmara tem para investigar e o
seu trabalho não deve ser procrastinado. A CPI deve
sempre se colocar num ponto alto, isenta, agindo como
investigadora.
Estado de Minas -
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TEODORICO FERRAÇO
Vt "MAR DE LAMA"
Brasí1ia -:;- "Ao tomar conhecimento do mar de lama
que inunda o País, o Presidente João Figueiredo vai tomar uma atitude contra a corrupção", disse o Deputado
Teodorico Ferraço (PDS-ES),logo após deixar o gabinete do líder do partido, Deputado Nelson Marchezanm
_que lhe comunicou a decisão de lutar por sua destituição
da Presidência da CPI do caso da Delfin, para qual foi
eleito com votos da oposição.
Mais tard~, Marchezan desmentiu aos repórteres Que
houvesse dito ao Presidente da: Câmari, Flávio MarCnlO,
que r~nunciaria- ao posto, se não conseguisse que Ferraço saísse do comando da CPI:
.:'Nunca houve isso-. Não pedi a destituição de Perraça: dois dias antes de sua eleição, enviCfoficio ao Presidente da Câmara tornando sem efeito a indicação de vinte deputados para a CPI da Delfin e outras comissões."
Ferraço começou a falar à imprensa logo após deixar
o gabinete de Marchezan, em companhia de Israel Pinheiro Filho (PDS - MG):
.. "O entendimento não foi possível. Parece que o caminho ê minha destituição. O Marchezan acha que a liderança da oposiÇão não devia ter feito acordo comigo".
Começando a se exaltar, diante do grande número de
repórteres e cinegrafistas, o deputado capixaba começou
a fazer ameaças:
"APós minha destituição, vou revelar o que iria faZer
na C PI, na próxima semana."".
Como os repôrteres insistisSem em que fosse mais claM
.ro, revelou;
, "Trinta dias antes do estouro da Brastel-Coroa, que tinha gente importante a protegê-ta, Ernane Galvêas tentou junto ao presid_ente do BNH, José Lopes de Oliveira.
que a Delfin passasse para o Paim Cunha. O José topes
~ que se opôs. Se não teria sido outro escândalo."
Ferraço jnsistiu em qmt ..o rombo da Coroa-Brastel
_foi de 500 bilhões, enquanto apenas 20 bilhões fc>ram
para a seca da região nordestina e 37 bilhões às enchentes do Centro..:sui. Precisamos fazer alguma coisa. Temos de apurar essas denúncias da.s.,''potonetas", da Capemi, o rombo da Delfin uma das firmas envolvidas no
escândalo da,s, "polonetas" e de um ministro de Estado~
Jà eu, quando acuso um ministro, recebo de volta um
processo, com base na ~ de Segurança Nacional".
PE:J)ESSISTA ACUSA DE
CORRUPTOS 2 MINISTROS
O Deputado Theodorico Ferraço (PDS - ES}, Presidente da CP! sobre os negócios BNH-Delfin, afirmou
que exist~. "um mar de lama" no Governo e acusou os
Ministros Ernane Galvêas (Fazenda) e Delfim Netto
_(Planejamento) e seu secretârio-Geral), Flâvio Pécora,
-de corruptos.
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Prometeu o Deputado Ferraço apresentar novas acusações se vier a ser destituído da Presidência
CPI,
para a qual se elegeu com o apoio do PMDB,. "Hã uma
denúncia que, se eu fizer terei de me asilar no Uruguai"
- advertiu Ferraço, que recentemente mostrou ao Ministro Dêlio Jardim, da Aeronâutica, parte de seu dossiê
sobre corrupção.
Admitiu o deputado, um dos lfderes do Grupo Partici~
pação, que existe grande possibilidade de colaborar na
fundação de um novo Partido,, "Só que a sua principal
característica será a de ter vergonha. t;: do que precisamos" - frisou.

-da

Divergência
O progressivo afastamento de Ferraço do PDS começou há quase dois anos quando acusou o Ministro Ernane Galvêas de trãfico de influência, pelo que está sen~
do processado no Supremo Tribunal Federal. Em maio
último, liderou o movimento dissidente que disputou a
Convenção do PDS sob o nome de Participação.
Na última quinta-feira, com o apciío- d01'1VJDB,
elegeu-se presidente da CPI do BNH~Delfin. Alega que
seu intuito foi o de ampliar o diálogo com as Oposições
para que todos apurem as denúncias de corrupção. Basta, a seu ver, qu~...se leia O Estado de S. Paulo, Correio
Bra.ziliense e Jornal do Brasil para ver que existe um mar
de lama".
Acha que apurando a corrupção estará. "salvando a
dignidade de gente que não pode ficar neste Governo".
Na Presidência da CPI, caso seja mantido, pretend~. "investigasr gente muito importante, que está mandando
neste Governo",, "Não podemos continuar assim, sem
nada ser apurado, sem ninguém demitido, Nós, parlamentares, precisamos ter vergo-nha e apurar tudo. Do
contrário é melhor ir para casa".

Protesto
Lembrou que o escândalo da Coroa-Brastel foi de Cr$
500 milhões, não foi maior porque o Presidente do BNH,
1o sé Lopes, não cedeu às pressões do Ministro Ernane
Galvêas para que entregasse à Coroa os bens da Delfin.
"Enquanto isto o Presidente Aureliano Chaves teve de
botar à força, no avião, ministros para liberar CrS 37 bilhões para o Nordeste, que nem sequer foram pagos",
De acordo com o Deputado Theodorico F erraço o
roubo de hoje na administração púbfica é, preferencialmente em dólares porqu~. "fica Ia fora mesmO e eles não
precisam pagar o Imposto de Renda", Os parlamentares
têm no seu entender, de se dispor a apurar a corrupção
até as últimas conseqUências, respondendo, "aos anseios
do povo que está indagando se o País continuará como
está",
Frisou, por fim, que se Vier a ser retirado d3 presidência da CPI sobre o BNH-Delfin irá recorrer à ComiSSão
de Justiça e, posteriormente, ao plenário da Câmara.
Nega que sua retirada da CPI seja porque hã qualQuer
interesse do líder do Governo, Deputado Nelson Marchezan (RS), em esconder a corrupção.
"O Marchezan é um dos deputados mais honrados e
não tem interesse em proteger os corruptos"- afirmou.
Prestígio
O Líder Nelson Marchezan afirmou que a decisão de
retirar os írite8:ra0te5 do PDS das CPis da Câmara foi
adotada a partir do momento em que o PMDB,
quebrando a tradição parlamentar, elegeu o Presidente
da CPf sobre dívida externa. De imediato ele comuniCou
ao Líder Freitas Nobre, do PMDB, que iria retirar os representantes do PDS de todas as CPis.
No dia 22 ele remeteu ofício nesse sentido ao Presidente da Câmara. No dia 23 enviou circular aos 20 deputados que já tinham sido indicados para CPIs informandolhes desta resolução. O Deputado Ferraço aceitou sua

eleição para a CPI do BNH após saber que o PDS não
participaria.
Marchezan acentuou que a decisão de retirar todos os
do PDS não tem nada a ver com a eleiçã.o de Ferraço. A
prova é qúe comunicou-lhe estar dispoSto a reconduzi-lo
para a CPI do BNH e aprovar sua eleição se o PMDB
desistir da CPLda dívida externa. O Líder do Governo
cj_uer um-a solUção única, não podendo concordar em
acordos paralelos entre _o PMDB e um ou mais deputados pedessistas.
Corrupção
Não há da parte do Governo, segundo o Líder Marchezan, qualquer interesse em dificültar as investigações
-Sobre corrupção, tanto que está em pleno funcionamento
a CPf áa--CE-PEM-I, atuando liVremente. O GoVenro,
através-de seus Ministros, tem comparecido ao CongressO p3.ra prestar- os esclarecimentos devidos. :t: natural
que, havendo necessidade, os Ministros compareçam âs
CP!s.
Marchezan manteve durante todo o dia de ontem sucessivas reuniões para tentar solucionar a crise da CPI
do BNH. Esteve três vezes com o Presidente da Câmara,
Flávio Marcílio (PDS- CE). Ã tarde recebeu vários deputados da Participação, que Toram hipotecar-lhe apoio.
Das 15 às 16hl5mi'n ficou trancado coln os Deputados
Ferraço, João Carlos de Carli, (PDS- PE), Israel Pinheiro (PDS- MG) e José Ribamar Machado (PDSMA); todos da Participação.
Inicialmente Marchezan pensava que esta reunião seria para concluir o aCordo, pois de manhã recebera a informação-de que Ferraço estava disposto a rênunciar a
presidência da CPI. Contudo, à tarde, Ferraço recuou
deSta J)õs-ição, que acertara em almoçO com seus companheiros da ParticipaÇão. Marchezan deu-lhe, então, mais
24h para pensar. Ao sair da reunião na ante-sala do
Líder, Ferraço denunciou a existência do mar de lama no
Governo.
A grande surpresa entre os parlamentares era a informação, atribuída ao Deputado Ferraço, de que o Ministro do Interior, Mário Andreazza, tinha interesse em que
fosse o Presidente da CPI do BNH-Delfin. A informação
foi considerada muito estranha.

Jornal do Brasil -
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FERRAÇO IRRITA-SE COM MARCHEZAN
E ACUSA GALVtAS
Brasília - O Deputado Theodorico Ferraço (PDS ES),-Um -dOS-lideres do movínlento dissidente do PDS,
acusou ontêm o Mfnistro da Fazenda, Ernane Galvêas,
de ter tentado junto -ao presidente do Banco Nacional da
Habitação, José Lopes, passar a caderneta de poupança
Delfin para a corretora Coroa, 30 dias antes, apenas,
dessa última empresa--sofrer intervenção do Banco Central •. ''O negócio do Galvêas só não deu certo -disse
Ferraço- porque o José Lopes gritou e exigiu o credenciamento da Coroa junto ao BNH, evitando assim um
rombo de mais de Cr$ 200 bilhões nos cofres públicos".
, ."Essas e outras acusações, mais vagas, foram feitas
por Ferraço em entrevista na ante-sala do gabinete da li~
derança do PDS na Câmara, depois de ter conversado
durante 50 minutos com o líder Nelson Marchezan. A
__ Delfin, por excesso de débitos junto ao Fundo de Assistência à Liquidez, do BNH, caiu sob intervenção do
Banco Central, através do BNH, no dia 21 de janeiro e
hoje se encontra em liquidação extrajudicial. O Banco
Central int~rveio na Coroa~Brastel no dia 27 de junho,
devido a emissão de letras de câmbio sem lastro, e se encontra também em liquidação extrajudicial.

"~r del~ma"
Ferraço acUsou nominalmente os Ministros 9alvêas e
oetfim Netto, do Planejamento, de envolvimento no
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case;> Coroa-Brastel e esbravejou contra, ••o mar de lama
em que se transformou este País Marchezan tentara
convencê-lo a renunciar à presidência da CPI Delfinw
B_NH, para a qual eleito na semana passada com o apoio
de seis membros oposicionistas da comissão de I 1 integrantes, e, sem êxito, decidiu destitui-lo. O Deputado capixaba prom~teu recorrer a todos as instâncias de decisão, na Câmara, para garantir o seu direito de participar
da CPI e nela investigar todas as denúncias de corrupção
noticiadaS pela imprensa~. ••mais as que tenho documentadas".
-Ninguém agüenta mais tanta corrupção. Chega um
momento em que não se pode mais calar,~ uma roubalheira de deixar corados os Governos anteriores à Revolução de I 964- declarou Ferraço, revelando;, "Enquanto os flagelados de Santa Catarina não conseguiram receber os Çrl 27 bilhões dos convênios firmados pelo Presidente interino, Aureliano Chaves, a Coroa-Brastel teve
Cr$ 30 bilhões liberados com um telefonema".
Omitiu, todavia, o que considerou. "a mais grave denúncia", que seri~, "a gota d'água na nossa paciência...
"Essa, se eu contar hoje, terei de me asilar amanhã" justificou-se o Deputado.
-Eu sei de muita coisa - continuou Ferraço -·c
não são fatos novos, não, são fatos velhos, porque os
dólares jâ estão no bolso de muita gente há muito tempo.
Todo esse desabafo de Ferraço ocorreu, depois da longa reunião com o Deputado Nelson Marchezan, que
quer tirá~lo da presidência da CPI Delfin-BNH. Marchezan lhe propôs que renunciasse a presidência, abrindo cs~
paço à liderança para que negociasse com o PMDB a
presidência da CPI da dívida externa - para a qual foi
eleito Alencar Furtado (PMDB- PR). Feito o acordo,
Marchezan se comprometia a indicar, ele próprio, Fer~
raça para a presidência da CPI Delfin-BNH.
"No meu vocabulário não existe a palavra renúncia..
- respondeu Ferraço, segundo relatou posteriormente.
Diante da instransigência do Deputado capixaba, Marchezan decidiu formalizar o seu desligamento da comis--são, Ferraço retrucou à imprensa.: ..Se ele tomar a inicia~
Ova de destituir alguém eleito pelo voto direto e secreto
- que falta ao povo brasileiro para bem eleger os seus
gove'rnarúes - vai sei um escândalo neSte País".

Estado S. Paulo ---30-8-83
MARCHEZAN QUER RETIRAR
FERRAÇO DE CP!
Das sucursais
"Ao tomar conheciri:tento do mar de lama que inunda
o País, o preSidente João Figueiredo vai tomar uma atitude contra a corrupção" -- assegurou ontem, em
Brasília, o deputado Theodorico Ferraço, do grupo Participação, tOgo após deixar o gabiriete do líder do PDS,
Nelson Marchezan, que lhe comunicou a decisão de lutar por sua destituição da presidência da CPI que apura
o escândalo da Delfin, para a qual foi eleito com votos
da oposição.
Mais tarde, Marchezan desmentiu que houvesse dito,
ontem pela manhã, ao presidente da Câmara, Flávio
Marcílio, que renunciaria à liderança se não conseguisse
que Ferraço saísse do comando da CPL. "Nunca houve
isso. Não pedi a destituição de Ferraço. Dois dias antes
de sua eleição, enviei ofícío ·ao presidente da Câmara,
tornando sem efeito a indicação de 20 deputados para a
CPI da Delfm e outras comissões."
,, "O entendimento não foi possível e parece que o caminho é a minha destituição" - comentou, por sua vez. o
deputado Theodorico Ferraço, após deixar o gabinete de
M archezan, acompanhado dos dep_utados Israel Pinheiro Filho (PDS-MG), João Carlos de Carli (PDS-PE) e
Ribamar Machado (PDS-MÁ).
Exaltado diante dos jornalistas, Ferraço ameaçou:
••Após a minha destitu1Ç~o vou revelar o que iria fazer na
CPI, na-próxima semana. Trinta dias antes do estouro da
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Brastel-Coroa, que tinha gente importante a protegê-la,
Ernane Galvêas tentou junto ao presidente do BNH, Josê Lopes de Oliveira, que a Delfin passasse para o Paim
Cunha. O José Lopes é que se opôs. Senão teria sido outro escândalo".
Ameaças e Atentado
Quando comparecer depois de amanhã para depor perante a CPI que apura os escândalos da CA.PEMI, ocoronel da reserva Luiz Helvécio da ~ilveira Leite, exdiretor administiitivo e de finanças da Agropecuária
CAPEM I e ex-subchefe da Agência Central do SNI, deverá dedicar um capftulo inteiro para esclarecer fatos pa'ralelos que vêm ocorrendo desde que passou a denunciar
os desmandos instalados no grupo.
Ele deverâ esclarecer a lenta e contínua perda de seu
poder na empresa, até S(?r jogado no ostracismo, que CUlminou com a sua exoneração do cargo. Contará, ainô.a,
C9mo reagiram setores da comunidade de informação
aos quais levou suas inquietações sobre o_s desmandos na
execução do Projeto Tucuruí.
Ele deverá revelar também que seus telefones estiveram. "grampeados", as ameaças de morte que chegaram
a seu conhecimento e até um atentado a bala, no Rio,
quando dirigia seu carro. E, além disso, a prisão domiciliar a que foi submetido, também no Rio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

disse - o direito de calar sobre elas. Elas fazem lembrar
os tempos da República Velha. O Vice-Presidente Aureliano Chaves quase teve que embarcar à força alguns ministros Para irem vei de perto o problema das enchentes
e só conseguiu 37 bilhões de cruzeiros para os flagelados
-dinheiro que até hoje não chegou lá." E continuou:
.. "No entanto, 30 dias antes do estouro da Brastel, que
deu bilhões de cruzeiros ao Sr. Antônio Paim, o Ministro
Ernane Galvêas tentou fazer com que o património da
Delfin passasse às mãos desse outro grupo. Só não conseguiu porque o Sr. Josê Lopes de Oliveira -não concordou e pediu o levantamento do cadastro da CoroaBrastel. Se a transferência se houvesse concretizado, seriam mais 200 bilhões de cruzeiros de rombo no bolso_ do
povo brasileiro."
O deputado fez um desafio.; .. "Se o goVerno- não tem
nada a temer, então vamos abrir as portas do que tem
por aí. Temos que apurar essas coisas ou então ir para
casa. Lá fora, o povo estâ de boca aberta com essa sucessão de denúncias. O escândalo envolve a empresa de um
Ministro de Estado e não acontece nada. Até quando vai
continuar assim?"

Jornal de Brasília 30-8-83
GALV~AS EXPLICARÁ EM CP!

CASO COROA-BRASTEL
FERRAÇO QUER DENúNCIAS APURADAS
Brasília - "O Presidente Figueiredo está voltando
agora e vai ficar sabendo desse mar de lama. Vai tomar
uma atitute e varrer deste Pais a corrupção. Esta é a nossa esperança".
Ameaçado de ser destituído da presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará deriúncias
relacionadas ao Banco Nacional da Habitação e o caso
Delfin, o Deputado Teodorico Ferraço fez ontem uma
série de acusações, lembrando que escândalos como os
da Coroa-Brastel, da Delfin e da Capemj, "envolvem figuras de gravatinha que estão no governo". Ferraço prometeu apresentar, em brevJ;, "dencúncias ainda mais pe-.
sadas do que as que foram divulgadas· até agora",
. "São denúncias novas, mas que se referem a coisas Velhas. Tão velhas que os dólares já estão no bolso de muita gente."
Esperando para qualquer momento um ofício do líder
do governo, Nélson Marchezan, ao Presidente da Câmara, comunicando_ s_u_a destituição. Teodorico Ferraço
prometeu,., ..Se até quinta-feira eu não tiver sido âeposto,
vou convocar o Presidente do BNH, José Lopes de Oliveira. E, se eu continuar como presidente, vamos conVocar gente importante. José Lopes de Oliveira é uma figura muito apagada nesse episódio e nós vamos convocar
gente que estã mandando neste País".
O Deputado do Espírito Santo não quis antedpar ·os
nomes dessas pessoas importantes, explicando que se
não for deposto a imprensa logo tomará conhecimento
deles. Mas advertiu que, mesmo se não continuar na presidência da CPI, ir$, ..até o fim". Mas admitiu que, se tiver que sair.o ..pelo menos alguns vão ficar livres de uma
atitude que eu pretendia tomar na próxima semana. Não
poss-o dizer qual seria, inas trata~se de uma atitude muito
importante",
Insistindo em que a sua atitude pessoal não deve ser
confundida com as posições do grupq, "PartiCipação".
Teodorico Ferraço Observou que as denúncias envolvendo figuras do governo silo muito sériaJ~~, "Não temos -

Teresa Cunha
O Ministro da Fazenda, Emane Galvêas será convocado para depôr na CPifBNH/Delfin, para explicar a ligação deste caso com o estouro da CoroajBrastel, garantiu, ontem, o deputado Theodoric~ Ferraço WDSES), ao final da reunião com 0: líder NeTsOn Marchei:an,
quando teve de admitir que poderá perder a presidência
da Comissão de Inquérito. Ferraço afirmou ainda que,
se for destituído do cargo, vai recorrer à Comissão de
Constituição e Justiça, e até mesmo ao plenário da Câmara, para assegurar seu direito à presidência, pois foi
eleito por "voto secreto e disputado",

"A destituição de um presidente de comissão é um escândalo", afirmou o parlamemntar dissidente, que prometeu divulgar escândalos ainda piores do que os já conhecidos, mesmo que tenha de participar da CPI apenas
como deputado. Bastante contrariado- embora fizesse
questão de afirmar que a deStituição do cargo, por parte
do líder Nelson Marchezan, não é um ato pessoal- Ferraço garantiu que disputou a presidência da CPI "para
salvar a dignidade do parlamento e das pessoas honestas
do governo".
Ele não admite que a investigação de casos como os
que envolvem o Sistema Financeiro de Habitação e o
Grupo, de Poupança Delfin, não -tenham a presença de
parlam~ntares do PDS. Segundo o deputado, "se o governo não tem nada a temer, vamos abrir todas as portas. Tenho certeza que o Presidente Figueiredo vai tomar
uma atitude quando conhecer o mar de lama que se alastrou pelo país".

Provocação
"Vocês estão me provocando", diSse Ferraço, pouco
antes de citar o Ministro Ernane Galvêas _como o próximo depoente da CPI. Antes dele, depõe, nesta quintafeira, o presiçl.~te do BNH, José Lopes de Oliveira. "Sei
de outros escândalos que serão a gota d'água", garantiu
Ferraço, que acabou declarando à imprensa que preten-
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de convocar o Ministro da Fazenda para explicar porque
"30 dias antes do estouro da Coroa/Brastel chamou o
José_ Lopes, do BNH, e tentou entregar a Delfin para a
Coroa".
Visivelmente irritado, porque ..pensei que conseguindo a presidência dessa CPI para o PDS, abriria uma porta de negociação entre o líder Marchezan e Freitas
Nobre (PMDB)", Theodorico Ferraço procurou demonStrar que a atitude de Marchezan não foi pessoal,
po-rque "eh:: é meu amigo, não vai tomar nenhuma decisão contra mim", Mas a irritação de Ferraço levou-o a
admitir ontem, a posSibilidade de criação de um novo
partido político, de centro, cuja característica principal
"será muita vergonha", desabafou o parlamentar.
Vitória
Ontem, ao final da reunião com Ferraço, da qual também participaram os deputados Israel Pinheiro Filho
(MG), José Ribamar Machado (MA) e João Carlos de
Carli (PE), da chapa Participação, o líder pedessista demonstrava estar vitorioso. De acordo com o regimento
da Câmara, ele tem todo o direito de destituir o deputado Ferraço da CPI, e ainda mais: a seu argumento, utiliZado desde o início do "caso" das CPls, acabou prevalecendo - o partido da minoria faz o presidente, o da
maioria, faz o relator. Quem não concorda com isto é o
líder do PMDB, Freitas Nobre, que além de considerar
antiêtica a destituição de Ferraço, argumenta que o PDS
só se tornou minoria depois que o PTB rompeu o acordo. E que as comissões de inquérito foram constitu(das
antes deste rompimento, o que configurava o PMDB
como minoria, com direito a eleger o presidente.
A. intransigência prevalece em todos os lados: Marchezan não quer apenas a CPifBNHjDelfin, quer tambêm
a da dívida externa. O PMDB garante que não_ há mais
condições de alterar esta última, cujo presidente é Alencar Furtado (PMDB-PR). O presidente da Câmara, Flávio Marcílio, não está disposto a assinar embaixo da destituição oficializada pelo líder do PDS. E o deputado
Theodorico Ferraço garante que, mesmo perdendo o
cargo, vai levar as investigações até as últimas conse-qüências, "porque ninguém tem o direito de calar com
tanta denúncia existindo por aí",
O presidente da Câmara vai responder hoje, o requerimento do deputado Nelson Marchezan pedindo o desligamerito- dos seis integrantes de seu partido que indicam
para compor a CPI que apura o caso BNH/Delfin. "O deputado Freitas Nobre, informou que o requerimento poderá ser indeferido com base no princípio contido no regimento ifiteriio da Câmara, de que não cabe a presidência da mesa anular um ato que já produziu seus efeitos.
A CPI que apura o escândalo da Delfin já realizou duas
reuniões. Theodorico Ferraço já anunciou, por sua vez,
que só desistirá da presidência da comissão se o ..Movimento Participação", que se reúne hoje, na Câmara, decidir pela sua renúncia.
ATO DO PRESIDENTE N• 98," DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e com base no que estabelecem as
Resoluções n"'s 146, de 1980 e 50, de 1981, resolve conceder Progressão Especial e Ascensão Funcional aos servidores aprovados no prOcesso seletivo interno para provimento de vagas existentes no Quadro Permanente, n<r
forma dos Anexos I e II ao presente Ato, vigorando seus
efeitos a partir de 1"' de setembro de 1983.
Senado Federal, 31 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
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"A"

r~l9

ESPECIAL

NH-21

/..SSISI'E:'.'rE UJ:;ISU..TI\0

"A"

1;:"1-22

"A"

NH-20

ASSISI'E"rrE I...EX:>ISUi.TIVd

"A"

r~21

~1-27

l..SSI~-:~

I.EGISUITI\Q

"C"

t~2B

NM-32

ASSISTEm'E u:r:;ISI.II.T'IW

•c·

r:+-33

,.,_20

ASSISI'ENIE u:r:;ISLb.Tim

"A"

"A"

ARI'II;ICE: DE ELE'I'RlCID.!\
CE: E O:X·OII.CJ~t;i:O
-

t-:ESI'RE

AGE:N'I'E AIMINISTRATIVO

ESPECIAL

"D"

"A"

"""""'l\l:MlliiSTRATI\Q

ASSISTI::TrE LEGISI.AT!'Xl

"B"

t>t-2L~

'-"''

CATEXDRIA FUOCNAL !E ASSISl'WI'E--DE- PL.ENAR;I:a;
~ FttK:ICN.l\L - 02 ~as

~

+ 02 ~as restanteS de E~ssãO es~al "' 04 V!!9:a5

srru;.ç.."io

""""

ANI'ERIOR

C1<l'!XDRIA

.. 01. r.mwDJ CORCEilO 01\. RXlfA

l==

'""""' .-. i···
~WUA-cc:NllW'IEST'RE

Cbs: * p.rovidà

-CIA
NM-22

NOVA
CA:rJmRIA

~~~~=re=~

<lASSE

c-•c•

~-~)

r~

01 vaga pelo únicx:'l candidato habilitado. scbran:lo 03 vagas.

'

I

I~:c:IA

~

r
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!
CATEGORIA FT..NCICW\L DE: ~IOJ D'-1 ro'·Um:1ldio SOCIAL

~ FUNCIO'UIL - 02

vagas + 02 vagas restantes de progressãO esoeCia~ ---04 va9as

--

-.
SI~D

"-""""RIA

01.

FnTD~

ABRAiif.D

I

ANI'ER!OR

!OE

K0U1ERAI.JSai

Am<I'E AIMINISTru\TI\10

CLASSE

''B"

l1Ef'E!1!>1CIA

r:o·.'r~

CJJUJ)RlA

T"~ICD ~-l

~-24

ASSISTENI'E LEGISIATI\.0

ESPECIAL

NM-34

~~K:IA

a:J·L.,.nc:,\

-

"A"

NS-1

~~ICO ~·t o:::r.WIC{i
·o SX:IAL

"B"

r:s-12 { _ } •.

ÇTD SXL"\L
02. W\RIA. lATIFE E:LI.I1\N :Kll.IU>!E

CLASSE

.

_J

\..0'\

--

Ct>s; Provicbs 02 vag.lS pelo 02 únicos Cllndidatos habilitados, sobrardo 02 ·vagas.

\

I

-

- ·---------...,..,...,-,~

CA'I'ECDRIA FtNCTCW\L DE 1\SSIS'l'E:'n'E SOCIAL

/lSCENS!D

--

~C!CNTIL - 01 vaga + 02 vagas re.s:t.:mt:P.s de o~re_ssâo c~ial - 03 vagas

si'IW'Çil:l

"""'
"-""""RlA
01. !-WICA MEDEiros

NOVA

PNI'ERIOR

P~

02. NARIA sADIA B;JISTA

cmrA

OJ\SSE

REFE~CIA

cr.rroJRlA

CL/.SSE

RE:F!:P!::CIA

.1\GE:'liE AIJ-1INIS'I'FJI.l"'I..

"B"

N:-1-24

l...SSISTE::\TE SCCIAL

"A"

1<5-l

AGENI'E P.lMINIS'l"RATI\0

"A"

W.t-20

1\SSISTE:m: SO:IAL

"A"

1'5-l

/
Cbs: Providas 02 vagas pelas: 02 únicas C!!l'Xlidatas habilitadas, sobrando 01 vaga.

~~-
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NOVA.

"B"

rl-t-20

"B"

NM-19

,

..

.

04 V.:l'{U.S

srrun;lb
Am'EIUOR

01.

ai"~R

HDmiCU: m SILVA

1\Rl'l'FICE

DE~ICA

"A"

_\

r«-9

NO'! A

AGE:"n'E DE TRJI:.:SPOR
TE I....ECISIJJI\0
-

Cbs: Pt'OVida 01 vaga pelo únioo canclid:<to habilitado, scbrando 01 vaga + 02 vagas para progressão especial.

Senado Federal, en 31 de agosco de 1983.

"A"

Tot.l.l de vagas • 03

..

-
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ATO DO PRESID!lNTE No 99, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e cotri base no que estabelecem as
Resoluções n9s 146, de 1980 e 50, de 198J e de acordo

com o disposto no Ato n9 5, de 1983, da Comissão Diretora, resolve conceder Ascensão Funcional a servidora
Rachel Eliza de Castro Costa Collins, aprovada no processo seletivo interno para provimento da vaga de Médico, Classe "A", Referência NS-12, do Quadro de Pessoal

CLT, na forma do Anexo ao presente Ato, Vigorando
seus efeitos a partir de {9 de setembro de 1983.
Senado Federal, 31 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presídente do Senado_ Federal,

~
COADFO DE ~ESSCAL CLT

CATEOORIA f'UNCI;CWU. tE !>1ti>IOO

-

-

1\..SCE:JSÃO Ft.NCICNAL - 01 vaga

-

i==~"

srn.rru;.sc
1\NI'ERIQR

N:M:

CF<Im:llUA

01. RTD1E1. .E:LI.ZA re CAST10 o::srA
I.1NS

CU\SSE

REFERE:lOA

"C"

NM-30

""""

CI\TEXDlUA

i

~

CU\SSE

c:x:J1
liSSIS'lnllE

~

M!Drro

.·

NS-12

"A"

/

Scn<lc!o Federal, em 31 de agoSto de 1983.
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\

